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 عربيةمجلة العلوم ال ٩

 ـهـ١٤٣٦ محرمالثالثون و الرابع العدد 

 
 
 

 قواعد النشر
دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية        

 : وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واالبتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤

 .أال يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سواء أكـان ذلـك للبا    أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزاماً بعـدم           
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود   البحثأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة  أو صفحة باللغتين العربية واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 
١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب     : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينية، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً               

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل على البريـد اإللكترونـ     CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه ة مستلعشرين نسخ من المجلة، وخمسيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسالت باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال ١١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 
 

 
 

 المحتويات
 

  عرض وتحليل:وعدمه عند القراء الجوانب الصوتية في االعتداد بالعارض
  بن فهد بن بتال الدوسريعبداهللا. د

١٣ 

 نحويّ دالليّ صوتي تحليل :النحوية وأحكامه) ويه(بـ المختوم العَلَم حقيقة

 األنصاري مهدي بن محمد بن اهللا عبد. د
٦٧ 

 كما زعم الزمخشري؟النفي التأبيدي ) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د

١٢٥ 

 خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود الفصول فصوص(
 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

١٨٧ 

 دراسة في المضمون: ظاهرة األلم في شعر حسن بن عبداهللا القرشي
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د

٢٤١ 



 



 

 
 
 

 

 الجوانب الصوتية في االعتداد بالعارض
  عرض وتحليل:وعدمه عند القراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بن فهد بن بتال الدوسريعبداهللا. د
 كلية اللغة العربية  -اللغةالنحو والصرف وفقه قسم 

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 الجوانب الصوتية في االعتداد بالعارض 

  عرض وتحليل:اءوعدمه عند القر
 
  بن فهد بن بتال الدوسرياهللا عبد. د

 كلية اللغة العربية -اللغةالنحو والصرف وفقه قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة

 
 
 
 

  
 

 :ملخص البحث
 هـذا البحـث بالجوانـب الـصوتية الخاصـة بمـسائل االعتـداد بالعـارض وعدمـه عنـد القـراء، عارضـاً                         يعنى    

وية، مبيناً قسميه المعنوي منه على نحو مقتضب، واللفظي بشكل مبـسوط  لهذا األمر أوالً في المدرسة النح  

 ـه فـي تـسويغ مـا قـرأ بـ     علمـاء  التـي تكـشف عـن أصـول هـذا البـاب التـي اسـتند إليهـا ال            اذجمن خالل بعض النمـ    

القــراء، وأثــر القــوانين الــصوتية الحاكمــة فــي هــذه المــسألة، وخــصوصاً قــانون الــسهولة فــي النطــق، وعرضــها  

 مـع محاولـة     وعدمـه، واضحة، وبيان آراء العلمـاء فيمـا وقـع مـن خـالف بـين القـراء فـي اعتبـار العـارض                        بصورة  

الباحــث االســتئناس بنتــائج البحــث الــصوتي الحــديث فــي وصــف بعــض الظــواهر الــصوتية، واســتخدامها فــي        

 .التحليل الصوتي فيما يقتضيه المقام 

 
 



 

 
 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 :تقدمة
 .  منهج الدراسة- نطاق البحث -أهمية البحث لغوياً :وفيها
ــد ــه وصـــحبه       الحمـ ــلين، وآلـ ــرف المرسـ ــسالم علـــى أشـ ــصالة والـ ــالمين والـ  هللا رب العـ
 .أجمعين
 الجانــــب الــــصوتي فــــي بــــرز

ــواهر    ــن الظـــ ــر مـــ ــسير كثيـــ تفـــ
اللغويــة علــى نحــو يــولي أهميــة      
بالغـــــــة للقيمـــــــة الماديـــــــة فـــــــي 

ــاً    ــاطي اللغــــوي إدراكــ مــــن التعــ
 أن الجانب الـصوتي    نالباحثين م 

ــدُّيُ ــى فــي التركيــب    عَ ــة األول  اللبن
اللغوي صرفياً ونحوياً، إضافة إلى     

 مـع الحقيقـة الطبيعيـة     تفقأنه ي 
 تعبـر بهـا     اً كونها أصوات  فيللغة  

ــن    ــة عــ ــة اللغويــ ــتىالجماعــ  شــ
 مـــن أفكــــار  المختلفـــة غاياتهـــا  

ــيس ــك ممـــا   ،١وأحاسـ  وغيـــر ذلـ
  .ةــــــيلزمه التواصل اللغوي

ــاه ٢ المخطـــــــطوفـــــــي  أدنـــــ
ــادة الـــصوتية  لـــكيتجلـــى   أن المـ

هــــــــي اللبنــــــــة األســــــــاس فــــــــي 
ــوي أليّ  ــة التخطـــــــيط اللغـــــ  لغـــــ

ــول    ــا الحقــ ــا فيهــ تتكامــــل فيهــ
  :اللغوية عرضاً وتحليالً

                                     
  . ٦٢ : اللغة لدراسة ومقدمة ، ١/٣٤ : الخصائص- ١
  . ٢٩ : الصوتي الصرف علم- ٢

 األصوات

 الصائتةالصامتة

 نيماتالفو

 المقاطع

 المورفيمات

 التراكيب
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 عرض وتحليل :الجوانب الصوتية في االعتداد بالعارض وعدمه عند القراء
  بن فهد بن بتال الدوسريعبداهللا.د

 

 اإلشارة إلى أهمية اصـطباغ البحـث اللغـوي بـالمنهج العلمـي              ياق ننسى في هذا الس    وال

 والبعد عن التفـسيرات الخارجـة عـن الـسياق          التجريبي القائم على المالحظة والمشاهدة    

 إلى اإلفادة مـن وسـائل التقنيـة الحديثـة التـي سـاعدت علـى نحـو واسـع                     هاللغوي، مع اتجاه  

 ومحاولة تحليلها آلياً، وهذا أضفى قيمة لم تكن موجودة ويةومميز في تسجيل المادة اللغ 

  .في جهود اللغويين وخاصة البحث الصوتي منه

  : البحثأهمية
  : أهمية البحث من خالل ما يأتيتتجلى

 اللغــوي عنــد أهــل  التحليــلأن االعتــداد بالعــارض وعدمــه أخــذ بعــض االهتمــام مــن    -١

  . يجر على األصوللـم وعليه استند القراء في بيان ما ،النحو والصرف

 كثيــراً مــن المباحــث التــي تعرضــت لهــذه الظــاهرة فــي كتــب القــراءات اكتفــت   أن-٢

 اعتداداً بالعارض أو عدماً دون اإلشارة إلى التحليل الصوتي لهذا           ــــــوهالوجباختيار وجه من    

 .االختيار ودواعيه

 فكـرة االعتــداد بالعــارض تنـدرج ضــمن ثنائيــة مهمــة فـي التفكيــر النحــوي، وهــي    أن-٣

 .فكرة األصل والفرع التي أخذت مساحة واسعة من االختالف النحوي

 على أهميـة الـسماع والتلقـي فـي الفكـر اللغـوي،               تؤكد بالعارض فكرة االعتداد    أن-٤

وخاصة عند القراء الذين اعتمدوا على السماع، ورد مقاييس النحو إليهـا، ال رد القـراءة إلـى                

 .القياس النحوي، وقد كان هذا محل إشكال ونزاع

أن فكرة االعتداد بالعارض في كتب القراءات جرت على ما هـو صـوتي مـن قـضايا                  -٥

  .دال، وتكاد تنحصر في هذا الجانب دون التعرض لقضايا التركيب والمعنىالتغيير واإلب

 : البحث ومنهج الدراسةنطاق-

  : نطاق البحث كائنة فيما يأتيمُحدّدات



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 وابــن كثير،وأبــي نــافع، اقتــصاره علــى القــراءات العــشر المتــواترة، وهــي قــراءة   :األول

والكـسائي، وأبـي جعفـر، ويعقـوب،         ،عمرو بن العالء، وعاصم، وابن عامر، الشامي وحمـزة        

 .وخلف

 حـــصر مــسائل البحـــث علــى مـــا ورد فــي أصـــول القــراء دون مـــا ورد فــي فـــرش      :الثــاني 

  . من مسائل متفرعة ال ضابط لهااتهمقراء

  : المنهجية التاليةفسيعتمد منهج البحث أما

ت اتباع المـنهج االسـتقرائي مـن خـالل الرجـوع إلـى المـصادر األساسـية فـي القـراءا                  -١

 . وتتبع ما ذكره القراء من مسائل تندرج في هذا الباب،القرآنية العشرة المتواترة

االستناد إلى القوانين الصوتية في تفسير ظواهر االعتداد بالعـارض، وفـق مـا انتهـى                -٢

 صوتي مــضافاً إليهــا نتــائج البحــث الــ ، الــصوتيةثهم المتقــدمين فــي مبــاحالعربيــةإليــه علمــاء 

 . يلية لقضايا تصريف الكلم التحلسهالحديث وأس

  : البحثخطة-
  : فيما يأتيوتتلخص

  . المتبع في البحثوالمنهج وفيها أهمية البحث، ونطاق البحث، :المقدمة

  : وفيه مطلبان:التمهيد

  : أهمية الجانب الصوتي في تفسير التغييرات الصوتية، وفيه مسألتان: األولالمطلب

  .ة القوانين الصوتي: األولىالمسألة

  . نماذج عامة تكشف عن أهمية هذا الجانب قديماً وحديثاً: الثانيةالمسألة

  . التعريف باالعتداد بالعارض لغة واصطالحاً: الثانيالمطلب

  : وفيه مطلبان، بالعارض وعدمه في الفكر النحوياالعتداد : األولالمبحث-

  . االعتداد بالعارض والقياس: األولالمطلب

   .جهتا االعتداد بالعارض وعدمه عند النحويين : الثانيالمطلب
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 عرض وتحليل :الجوانب الصوتية في االعتداد بالعارض وعدمه عند القراء
  بن فهد بن بتال الدوسريعبداهللا.د

 

 وفيـه  . الصوتي لظاهرة االعتداد بالعارض وعدمه عند القـراء        التحليل : الثاني   المبحث-

  :مطلبان

 . القراء والقياس: األولالمطلب

 . بهذه الظاهرةللعمل نماذج من التحليل الصوتي : الثانيالمطلب

  . وفيها أبرز النتائج:الخاتمة-

 

 

 @@     @     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

  :التمهيد
 يكن الجانب الصوتي في تفسير الظواهر اللغوية غائبـاً عنـد المتقـدمين مـن علمـاء                  لم

 القـضايا اللغويـة، وإن نظـرة    فالعربية، بل كان حاضراً وقوياً في العرض والتنـاول مـع مختلـ        

انــب،  ســتقفك حتمــاً علــى نمــاذج مــن الــوعي الثاقــب بهــذا الج  ويهعجلــى علــى كتــاب ســيب 

  . من معطياته في تفسير الظاهرة الصوتية على نحو دقيق وعظيمفادةواإل

 بعض الباحثين المحدَثين عنـدما      ه اإلجحاف الذي جنح إلي    رد أل قدمة من هذا الم   أنطلق

 االسـتقالل  صـفة حكموا بقصور البحث الصوتي لدى المتقدمين مـن علمائنـا، وأنـه لـم يأخـذ            

 رائحـة   شَمَّما هذا القول منهم إال جارٍ في سـنن مـن لـم يـَ              في البحث والتصنيف، ولعمر اهللا      

 رعــاك اهللا  ما فــي االطــالع علــى  خــصائص ابــن جنــي، فــدونكه      فِّــق كتــاب ســيبويه، وال وُ 

ــوار هــذا االتجــاه مــن البح  مــاففيه ـــلة ، الحــديثــــــــث المنهــل الــرويُّ الــذي يكــشف عَ  بأمثـــــــ

  .موجزة مرقومة على النحو التالي 

 ازدان مراعــاة لمجاورتهــا الــزاي يقــول   :ولهمال تــاء االفتعــال داالً فــي نحــو قــ   إبــدففــي

 التــاء داالً، وذلــك  والــزاي تُبــدل لهــا مكــانَ " :ســيبويه بتفــسير صــوتي واضــح ال غمــوض فيــه،  

 مــزدان، فــي مزتــان ؛ ألنــه لــيس شــيء أشــبه بــالزاي مــن موضــعها مــن الــدال، وهــي       :قــولهم

 .١»أنها ليست مُطْبقةمجهورة مثلها وليست مُطْبقة كما 

  : الصوتي من خالل النص السابق راعى الجانب الصوتي من جهتينفالنظر

  . اتفاق المخرج: األولىالجهة

 . االتفاق في الصفات على نحو إيجابي واآلخر سلبي: الثانيةوالجهة

 الجهة األولى أن الدال تشارك التاء في خروجها من طرف اللسان مـع مـا فوقـه            وبيان

  .٢ أو أسناني لثوي وفق عبارة المحدثين،حنك األعلى، وفق عبارة المتقدمينمن ال

                                     
  .٤/٤٦٧ : الكتاب-١
  .٣١٦ : اللغوي الصوت دراسة-٢
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 االتفاق في الصفات فإن صوتي الدال والزاي صوتان مجهوران يهتـز معهمـا الـوتران              أما

 وهمـا كـذلك مجهـوران عنـد المتقـدمين وان      ،١الصوتيان بحـسب المعيـار الـصوتي الحـديث        

 بـــالنَّفَس بالنـــسبة للـــصوت المجهـــور عنـــد     اختلـــف المعيـــار مـــستنداً إلـــى عـــدم جريـــان     

 .المتقدمين

 ما يخص الجانب اإليجابي، أما الجانـب الـسلبي فهـو كونهمـا ليـسا مطبقـين، فقـد           هذا

روعي في هذا التحليل المتقدم الجوانب اإليجابية والـسلبية فـي توافـق األصـوات وتالؤمهـا                 

  .فيما يحدث لها من تغييرات صوتية صرفية

ديث ليكـرر مـا سـبق إليـه سـيبويه،ويعد هـذه الـصورة ونظيراتهـا مـن                    البحث الح  وجاء

 فيــه أكبــر قــدر مــن    يتحقــققبيــل مماثلــة األصــوات المتجــاورة بعــضها لــبعض علــى نحــو       

ــافوا أن الـــصورة الـــسابقة مـــن قبيـــل المماثلـــة التقدميـــة      التجـــانس والتـــواؤم، إال أنهـــم أضـ

  .٢ في المتأخرمتقدم حيث يؤثر الصوت ال؛التجاورية

 التحليلية التصريفية القائمة على الجانب الصوتي في كتاب سـيبويه كثيـرة           المسائلو

 وإن كـان البـاب الخـاص ببـاب اإلدغـام أخـذ الوضـع                ،٣ومبثوثة في أبواب متفرقـة مـن كتابـه        

 في الطـرح حـين قـدم لـه بمقدمـة مهمـة فـي مخـارج األصـوات وصـفاتها، كانـت                     تقاللياالس

  .ن وعلماء القراءاتسنداً لمن جاء بعده من النحويي

 سـنجد ابـن     ا تركنا سيبويه بغية في تنوع العرض للبحث الصوتي عند العرب، فإنن           فإذا

) الخـصائص (، و)سر صناعة اإلعـراب (جني عالمة بازرة تمثلت في بحوثه الرائدة في كتابيه   

 مهمــة فيمــا يخــص الجانــب التــشكيلي مــن علــم األصــوات، وإن كــان  التفقــد أضــاف تحلــي

ــاً ب ــه ســيبويه فــ  مكتفي ـــم يتجــاوز     يمــا قال  حــدود بحــث مخــارج األصــوات وصــفاتها حيــث ل

                                     
١-A Dictionary Of Linguistics And Phonetics : ٤١٣  . 
  . ٣٧٨ : اللغوي الصوت ودراسة ،٢١٩:للخولي اللغوية األصوات- ٢
  . ٨٥ : سيبويه كتاب في الوصفي المنهج- ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 يتــضلّع بعلــوم القــراءات مــن جهــة األداء   لــم ولعــل قــصوره فــي هــذا الجانــب أنــه   ،ســيبويه

 . فأعوزه أن يضيف جديداً على ما عند سيبويه،والتلقي ومشافهة القراء

قـة الطبيعيـة بـين بعـض أصـوات           القضايا التي التفت إليها ابن جني ولهِج بها العال         فمن

، )إمـساس األلفـاظ أشـباه المعـاني    ( عليه من معنى عام، وهو ما عبر عنـه بــ       تدلالكلمة وما   

فالصوت في تركيب الكلمة له داللة على معناه يتمايز بها عما اقترب منه مـن الكلـم صـوتاً        

  .وداللة

ــي قــال ــالو " : ابــن جن ــه بقر   :ا وكــذلك ق ــتَّ إلي ــلَ، ومَ ــدَّ الحب ــدال؛ ألنهــا     مَ ــوا ال ــة، فجعل اب

 .١"مجهورة لما فيه عالج، وجعلوا التاء؛ ألنها مهموسة لما ال عالج له

 جانـب، ومـن جانـب آخـر ردَّ ابـن جنـي مـا ذهـب إليـه الفـراء مـن أن حـذف الـواو فـي                               هذا

 وَعَدَ يَعِدُ جاء لكونه فعالً متعـدياً، وإنمـا الـصحيح فـي هـذا البـاب هـو         :مضارع المثال في نحو   

  .٢وعها بين ياء وكسرةوق

 ه وال عالقــة لــاً، بحتــاً صــوتينظــراً نظــر إلــى هــذا التغييــر الحاصــل فــي مــضارع المثــال  فقــد

 هـذا الحـذف ورد فـي الـالزم، فـي         بـأن  مـذهب الفـراء      ردَّبالمعنى كما ذهب إليه الفـراء، معلـالً         

  .رِمُ يَرِمَ و وَثِقُ، يَثِقَ، وَ:نحو

  : بالعارض لغة واصطالحاًاالعتداد
ــدَّ( افتعــل مــن : لغــةاالعتــداد  وأواله غايــة ، بــهـِيَ بالــشيء عُنــواعتــدَّ، بمعنــى حَــسِبَ، )عَ

 . رعايتهــحْظَاهتمامه ولَ

  .٣ـــه بخَذَ أَ: اعتنى به، ويقال اعتدَّ به لغةً: صار معدوداً، واعتدَّ به:ه فاعتدَّوعدَّه

                                     
  .١/٦٦ : الخصائص-١
  .١/٢٠٧ : المنصف-٢
 ) . عدد (العرب لسان-٣
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ــرَضَ مــن: لغــةوالعــارض  أخــذ فــي طريــق، :فالنــاً، أي عارضــتُ : يَعْــرِضُ عرضــاً، ويقــالعَ

 صــار عارضــاً كالخــشبة المعترضــة فــي   :وأخــذت فــي طريــق آخــر غيــره، واعتــرض الــشيءُ   

 مــا خــرج عــن الــصحيح، وجــاء فــي : والعــارض، الوجــهنــب هــو الخــد، أي جا:النهــر، والعــارض

  .١ أي المريضة، ولكم العارض:الحديث في الزكاة

ــداد ــان     واالعت ــى بي ــاج إل ــذي يحت ــة  عــنموجــب خروجــه   بالعــارض هــو ال  األصــل، ومباين

 . به سنن كالم العربىنظائره مما جر

 بالعارض إنما اعْتُدَّ به ألنـه مـسموع ممـن يوثـق بـه، ويُحـتجُّ بقولـه، فـال منـاص            واالعتداد

 أصـل يـؤول إليـه، أو نظيـر يتأيّـد بـه، وعلـى هـذا جـرى عمـل المتقـدمين، وتقيَّلـه                    ــــــاس من التم 

  .المتأخرون

 هــو المــار علــى طريــق   : العــارض" :قولــه) ـهــ٣٨٤ت(لة الحــدود للرمــاني  فــي رســا وجــاء

 المطـرد بأنـه الجـاري علـى     رَّف وقد عـَ ،٣" المار على طريق المطرد" وضده الالزم وهو  ،٢"النادر

  .٤نظائره، وأن النادر هو الخارج عن نظائره إلى قلة في بابه

أشــار إلــى أن بعــض حــين ) ـهــ٦١٦ت( ضــد العــارض، وهــو الــذي ذكــره العكبــري فــالالزم

 بحركــة الهمــزة بعــد   حــرَّكالتعريــف حــين تُ ) ال( قــد يــسقط همــزة الوصــل مــن    ارضالعــ

 لَنْعـام،  : فـبعض العـرب يقـول   ،األنعـام  --- األنعـام  :حذفه، وهو ما يعرف بالنقـل فـي نحـو    

  .٥فوصف األمر بأنه إجراء للعارض منزلة الالزم؛ ألنه منقول عن الزم

د بالعارض هو إلحـاق الطـارئ باألصـل، وإعطـاؤه مـا يلـزم           مما سبق أن االعتدا    فتحصل

 .من األحكام، كحلول نائب الفاعل محل الفاعل

                                     
  . ١/٧١٣ : للخطابي الحديث وغريب ، : والتهذيب ،١/٣٧٤: العين-١
  . ٧٣ : الحدود رسالة-٢
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  . ٧٣ : الحدود رسالة-٤
  .٢/٤٤٥ : والبناء اإلعراب علل في اللباب-٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 االعتداد بالعارض لتخلفه عن اللحوق باألصل بسبب مباينته له في بعـض       دم ع وبضده

  .الشروط، أو لضعف المشابهة بين الالزم والعارض

 العـــارض خـــروج عـــن الـــسنن   المناســـبة بـــين الوجـــه اللغـــوي واالصـــطالحي أن ووجـــه

  .المطردة، بأن يأتي العارض في طريق يخالف الالزم أو األصل المتبع

ليـراد منـه تلـك الـصيغ التـي تخـرج            ) analogy( الـدرس الحـديث يـستعمل مـصطلح          وفي

 اللغــة علــى  لقواعــد نحــو اســتخدام األطفــال  ،١عــن األصــول المتبعــة، وال يمكــن التنبــؤ بهــا   

 يجمعهـــا الطفـــل علـــى )man(الـــشذوذ الـــوارد فيهـــا، فكلمـــة طريقـــة واحـــد دون مالحظـــة 

)mans(،      ،مخالفاً االستخدام اللغوي لها )men(           وهو جمع شاذ فـي أصـل اللغـة؛ إذ الجمـع ال ،

  .٢ في نهاية االسم)s(يكون إال بإضافة 

 ما بـين العـارض والـشاذ اسـتناد األول إلـى أصـل معتبـر مـن قيـاس أو سـماع، فـي                       وفرق

ني ضعيف من جهة القياس، وقد ال يوجد لـه نظيـر مـن االسـتعمال، وعلـى هـذا         مقابل أن الثا  

  . بالشذوذفألحقهالمنهج اعتد بالعارض من اعتد به، أو رفضه من رفضه لمخالفته األصول 

 

@     @     @ 
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  . بالعارض وعدمه في التحليل النحوياالعتداد :المبحث األول
  .والقياس بالعارض االعتداد : األولالمطلب
 .١" في معناهان حمل غير المنقول على المنقول إذا ك" : في االصطالحالقياس

 أصل من أصول االحتجاج عنـد النحـويين عامـة، ومـا زالـوا يـرددون مقولـة أبـي                     والقياس

 وإليـه يُفـزع عنـد       ،٢ ما قيس على كالم العرب فهو من كالمهـم         :) ـه٢٤٩ت(المازني عثمان

  . النقل والسماعوَزعَ

  :)هـ١٨٩ت( ذلك يقول الكسائييوف

 ٣إنما النَّحْــــــوُ قِيَـــاسٌ يُتَّبعْ           وبِـــهِ في كُــلِّ أَمْرٍ يُنتَفَعْ

 يُعرف المبرز في النحو من سواه؛ إذ القياس ضرب من النظر في كليـات األصـول،            وبه   

 نظيـره، وال يكـون ثمـة        ىإلـ  الـشوارد إلـى أصـول جامعـة، وإتبـاع كـل نظيـر                دِّواالجتهاد في رَ  

  .دَّعوهقياس إال بمعرفة العلل، وفي هذا يتنافس النحويون، وفيه تكثر مزالق مُ

 إال أن لـه  ، اطرد مـن النظـائر ذات العلـة الواحـدة        ما   والعارض خروج عن القياس، وعن      

حظــاً مــن النظــر يــؤول بــه إلــى وجــه مــن قيــاس آخــر يمكــن الركــون إليــه، وهــو بــذلك يفــارق 

 . بهحتج مما خالف القياس؛ إذ ال وجه له إال جريانه على ألسنة من يالشاذ

 أبــي بكــر بــن  قــول نجــد واســتخدامه فــي كــالم النحــويين   رض مفهــوم العــا ولبيــان    

 واعلم أن اإلعراب عندهم إنما حقه أن يكـون لألسـماء دون األفعـال               " :)ـه٣١٦ت(السراج  

لكل فعل أو حرف، وأن البناء الذي وقـع         والحروف، وأن السكون والبناء حقهما أن يكونا        

 .٤"في األسماء عارض فيها لعلة

                                     
  . ٢/٧٤٠ : االنشراح نشر فيض-١
  . ٢/٢٧ : الخصائص- ٢
  . ٢/١٦٤ : الوعاة بغية- ٣
  .١/٥٠ : النحو في األصول-٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 أو الــالزم فــي األســماء أن تكــون معربــة تتغيــر أواخرهــا بحــسب العوامــل      فاألصــل    

 يؤكـد  ،)لعلة (:الداخلة عليها، في مقابل البناء الذي هو عارض خارج عن األصل لعلة، وقوله  

 مــن رْبِــه مــن النظــر يقــوى ويــضعف بحــسب قُ عتبــرمــا ذكرنــاه أن العــارض يرجــع إلــى أمــر م 

  .األصول المعتبرة

ــضيداً     ــة العـــ  وتعـ ــاه مـــن وجاهـ ــا ذكرنـ ــين   ارض لمـ ــري الخـــالف الواقـــع بـ  نقـــل العكبـ

 فـالمحققون كمـا     ،النحويين في أصل ما يجري على أواخر الكلـم، أهـو اإلعـراب أم البنـاء ؟                

عربيــة مــن جهــة أن اللــبس  يقــول العكبــري يــرون أن اإلعــراب أصــل، وهــو مقتــضى واضــع ال  

سيعرض على الكلم المعربة حال تركيبه، وذهب آخرون إلى أن العـرب تكلمـت بـالكالم       

  .١عارياً من اإلعراب، فلما عرض لهم اللبس أزالوه باإلعراب

 وإن كان خارجاً عن القياس، فإن لنا أن نعتد بـه إذا رجـع إلـى أصـل معتبـر،                  والعارض    

  من اعتداد بعض النحويين بالقياس على ما جاء ضـرورةً           ذلك نظيرٌ  وإن كان بعيداً، ولنا في    

 كما جاز لنـا أن نقـيس   :في الشعر العربي، وهو الذي ذهب إليه أبو علي الفارسي، حيث قال    

منثورنا على منثورهم، كذلك يجوز أن نقيس شعرنا على شعرهم، وشايعه في هذا األمر              

  .٢تلميذه ابن جني

 إدراكــه، وهــو أقــوى ن يمكــسٍّيــة فــي هــذا البــاب مــا رجــع إلــى حــِ  العلــل النحووأقــوى    

 طلب التخفيف، والنفور من الثقل، وهذه جوانب صوتية، وهو الذي عناه ابـن           :األدلة من مثل  

 اعلــم أن علــل النحــويين أقــرب إلــى علــل المتكلمــين منهــا إلــى علــل          " :جنــي  حــين قــال  

 علـى  فَّتِهـا حتجـون فيـه بثقـل الحـال، أو خِ     ويسِّ، على الحـِ  ـُحِيلونالمتفقهين، وذلك أنهم ي   

 .٣"فْسالنَّ

                                     
  .١/٥٧:واإلعراب البناء علل في اللباب-١
  .١/١٢٤ : الخصائص-٢
  .١/٤٨ : الخصائص-٣
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  : عند النحويينارض االعتداد بالعجهتا : الثانيالمطلب
  . لفظي، وهو الغالب: ضربان في كالم النحويين، أحدهما معنوي، واآلخروله

 المعنوي فهو ما يطرأ مـن تغييـر علـى الكـالم خارجـاً عـن األصـل ألجـل عـارض                       فأما    

مــع قيــام  -االســتفهامية والــشرطية  ) يّأَ( فعلــه النحويــون فــي تعليــل بنــاء     اكمــمعنــوي، 

 وهـذه معربـة، كمـا أنهـا أعربـت      ،)بعـض ( عارضـه الداللـة علـى    ـمّا لـَ -السبب الموجب للبنـاء  

  .١لما فيها من معنى الداللة على العموم) كل (قيضهاحمالً على ن

 الكلـم إال أن مقـصد دراسـتنا    تراكيـب  المعنوي وإن كان محـل اعتبـار فـي           والعارض    

هــو جانــب العــروض اللفظــي لعالقتــه باألســاس الــصوتي، وعليــه فمــا أوردتــه عــن العــارض        

  .المعنوي كافٍ في اإلشارة إليه

 العارض اللفظي فله مقام بارز في التحليل النحـوي، فهـذا ابـن عـصفور يقـول فـي                    أما    

 .٢" األصل فإن العرب قد تعتد بالعارض، ال تلتفت إلى" :شأنه

  . عدم االعتداد بالعارض؛ لخروجه عن القواعد المرعيةواألصل

 .٣" وعدم االعتداد بالعارض هو األكثر في كالمهم" : الشيخ خالد األزهريقال

 : ذكر النحويون أن التقاء الساكنين موجب لحذف الـساكن األول نحـو قـولهم           لقد    

 الساكنة، فالتقى ساكنان، آخر الفعـل والتـاء    بها التاءلحق ثم أُ ، رمى :رَمَتْ، وأصل الكلمة  

 .الساكنة الملحقة فتبعاً للقاعدة المطردة حذفت الم الكلمة

 رَمَـتِ المـرأةُ، فـإن هـذا التحـرك ال يعتـد       :    فإذا تحركت التاء طرداً لهذه القاعدة، نحـو      

ارض فـي هـذا    عـارض، والعـ  حَـرُّك  التَّ لـزوال الموجـب، ومـا هـذا إال ألنَّ       األلـف به بحيث ترجـع     

 .المقام ال يعتد به

                                     
  .٢/٨١٨: االنشراح نشر فيض-١
  .١/٢٨٢ : الممتع-٢
  .١/٩٠ : ريحالتص-٣
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اعتداداً بعارض تحرك التاء، فرجعت     ) رَماتـا (: عن بعض العرب   ـــــــر ذلك فقد أث   ومع   

 .١األلف

 كِّن بـه ثـم سـُ   ـمِّي إذا سـُ عْـالً فِ) ضَـرَب ( وقع الخالف بـين سـيبويه فـي صـرف نحـو           وقد    

ــطُه،وَ يمنــع صــرفه استــصحاباً لألصــل،   فــسيبويه يــرى صــرفه؛ اعتــداداً بالعــارض، والمبــرد   سَ

واســتند ســيبويه فــي تقويــة اعتــداد بالعــارض أنــه راجــع إلــى اعتــداد باألصــل، مــن جهــة أن        

  .٢الصرف هو األصل، وعدم الصرف عارض

) يبــاع(، و)يقــال( المجــال التــصريفي ذكــر ابــن عــصفور أن قلــب عــين الفعــل فــي  وفــي    

نقلت حركة عين الفعل إلـى الـساكن الـصحيح          يُقْوَل، ويُبْيَع، ثم     :كان األصل فيه الحركة   

 ألن الــسكون "قبلهــا، ثــم قلبــت الــواو واليــاء ألفــاً النفتــاح مــا قبلهــا وتحركهمــا فــي األصــل،   

 . ٣" أال يعتدَّ بالعارضسنعارض في األصل، واألح

 يخـص الجانـب الـصوتي ذكـر النحويـون أن القلـب واإلدغـام الحاصـل فـي قـول                    وفيما    

ـــمَ (:بعــض العــرب  ــه ) حُّمـ ــر هــو تــرك القلــب واإلدغــام     ) معهــم (:واألصــل في ــلٌ، واألكث قلي

  .٤لعروض اجتماعهما

 اجتماع هذين الصوتين حاصل من أصل قلة اجتماعهما في نسج العربيـة،           وعروض    

ــر مخرجها،       ــة؛ لتقعُّ ــة تتحاشــى مــا أمكــن تجــاور األصــوات الحلقي ــد وصــعوبةفالعربي  تحدي

 يـضاف إلـى ذلـك أن جمهـور     ،٥ع تقدم األجهزة الحديثـة مواطن حدوثها من الحلق، حتى م 

   .اإلدغام يكون في أصوات اللسان ومجتمع وسط الفم

                                     
  .١/٣٣٧ : الممتع -١
  .٣/١٤٦٥ : الشافية الكافية شرح-٢
  .١/٢٩٦ : الممتع-٣
  .٣/٢٦٥ : للرضي الشافية شرح-٤
  .١٣٩ : إلستيتية اللغوية األصوات- ٥
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 .١" وليست حروف الحلق بأصل لإلدغام" :    قال سيبويه

ــ" :)ـهــ٦٤٣ت( علــم الــدين الــسخاوي قــال      اإلدغــام فــي حــروف الــشَّفَة  عُف ولهــذا ضَ

 .٢" لـمّا بعدت عن مجتمع الحروفوالحلق

 

@     @     @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
  . ٣/٢٧٦ : الشافية على الرضي شرح : وانظر ، ٤/٤٥١ : الكتاب- ١
  . ٢/٢٢٤ : الوصيد فتح- ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

  . الصوتي لظاهرة االعتداد بالعارض وعدمه عند القراءالتحليل : الثاني المبحث
  القراء والقياس: األولالمطلب

 عليــه هــو تلقــي الروايــة،  ل فــي هــذا البــاب عــدم االعتــداد بالقيــاس، وأن المعــوَّ   األصــل    

  :ولهبقهذا األصل ) ـه٥٩٠ت(ومشافهة الشيوخ، ويقرر الشاطبي

 وَمَا لِقِيَـــاسٍ في القِــرَاءَةِ مَدْخَـلٌ           فَدُوْنَـكَ مَا فِيْهِ الرِّضَـا مُتَكَفَّال

 في شيء مـن حـروف       عْمل وأئمة القراءة ال تَ    " :)ـه٤٤٤ت( قال أبو عمرو الداني    وقبله    

واألصـح فـي   القرآن علـى األفـشى فـي اللغـة واألقـيس فـي العربيـة، بـل علـى األثبـت فـي األثـر                      

 القـراءة سـنة متبعـة يلـزم      لغـة؛ ألنَّ شُوُّالنقل، والرواية إذا ثبتت ال يردها قياس عربيـة وال فـُ   

 .١"قبولها والمصير إليها

  :بي قول الشاطأما

 كَأَبْصَارِهِمْ والدَّارِ ثُمَّ الحِمارِ مَعْ           حِمارِكَ والكُفَّارِ واقْتَسْ لِتَنْضُال

 في إثبات القـراءة، وإنمـا مـراد        س قرر من أن األصل عدم االعتداد بالقيا        يخالف ما  فال    

 وهــو شــائع فــي كتــب    ، الحكــم التجويــدي علــى نظــائره   اطــرادالــشاطبي فــي هــذا البيــت    

  .القراءات

 دون م للقياس في حال الترجيح بين ما ثبـت لـديه      ؤون أن علماء القراءات قد يلج     إال    

 عليها، نحو اختيار الداني إدغام القاف في الكاف في تجلمحأن يكون فيه مطعن للقراءة ا  

ــنَّ(كلمــة   لثقــل الجمــع والتأنيــث، وإلحاقهــا بنظائرهــا فــي    )٥ســورة التحريم،اآليــة ()طَلَّقَكُ

ــو ــمْ (:نحـ ــورة ()خَلَقَكُـ ــرةسـ ــة،البقـ ــي )٢١اآليـ ــد ا  فـ ــن مجاهـ ــار ابـ ــل اختيـ ــار مقابـ ــي إلظهـ  فـ

  .٢)طلقكن(

                                     
  .٢/٨٦٠ : البيان جامع-١
  . ٢٢ : التيسير-٢
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 ولـذلك كـان الكثيـر مـن أئمـة القـراءة كنـافع            " : هـذا الـشأن    فـي  ابـن الجـزري      ويقول    

ـــرووأبــي عم ـــه لــوال أن: يقــولــــ ـــرأ لــيس لــي أن أق ـــ ـــرف إال بمــا قــرأت لقــرأتُ ح ـــــ  كــذا كــذا  ــــ

  .١"وحرف كذا كذا

 لديه في القياس مما جـرى بـه سـنن كـالم العـرب فـي             وِي أنه سيقرأ على ما قَ     ومراده    

 .قل شيوعه في كالم العرب، وإن ثبتت به الروايةالمشهور من كالمها، ويدع ما 

 أمـا إذا كـان القيـاس علـى          " :لجزري على ما سبق من كالمـه فيقـول        ا ابن   ويستدرك    

 وجه األداء، فإنه مما موض فيصير إليه عند عدم النص وغ    عتمدإجماع انعقد، أو عن أصل يُ     

 الــضرورة وتَمَـسُّ الحاجـة ممـا يقــوِّي     وال ســيما فيمـا تـدعو إليـه   دُّه، وال ينبغـي رَ بولُـه  قَسُوغيـَ 

 ما كان كذلك قياساً علـى الوجـه       سَمّىوجه الترجيح ويُعين على قوة التصحيح، بل قد ال يُ         

 كمثـل مـا اختيـر فـي تخفيـف بعـض            ،االصطالحي، إذ هو في الحقيقة نسبة جزئيٍّ إلـى كلـيٍّ          

ــزاتالهَ ــراء، وكـــ   مَـ ــدمها لـــبعض القـ ــات البـــسملة وعـ ــالَ (ذلك قيـــاس  ألهـــل األداء، وإثبـ قَـ

قَـــــال ( علــــى  )٢٨ســــورة غافر،اآليـــــة ()وَقَــــالَ رَجُـــــلٌ ( و،)٢٣ســــورة المائدة،اآليـــــة ()رَجُلَــــانِ 

ونحو ذلك مما ال يخالف نـصاً وال يـرد إجماعـاً وال    ... في اإلدغام )١٥سورةاألحقاف،اآلية()رّبِّ

 .٢"أصالً مع أنه قليل جداً

                                     
  .١/١٧ : العشر القراءات في النشر-١
 ١/١٧ : السابق-٢
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 . بهذه الظاهرة نماذج من التحليل الصوتي للعمل: الثانيالمطلب
  العام للقراء من االعتداد بالعارض وعدمهالموقف : األولىالمسألة

 .١" واألصل أال يعتد بالعارض" : الحكم بقولهذا ابن الجزري هيقرر    

 ذهــب القــراء إلــى هــذا األصــل تبعــاً للنحــويين ألن أدوات التحليــل لــدى علمــاء          وإنمــا    

 إذ مبناهـا علـى القواعـد العامـة المطـردة التـي              ؛ويونالقراءات هي نفسها التي اعتمدها النح     

  .أعملها النحويون في جميع تحليالتهم بمختلف المستويات اللغوية

 فـي العبـارة عـن هـذا حـين ذكـر أن               أوفـق ) ـهـ ٤٣٧ت( بين أبـي طالـب       كّي كان مَ  وقد    

 .٢ ضرب يعتد به، وضرب ال يعتد به، ولكل وجهه:العارض عند العرب على ضربين

 علـى  عْتَـدُّ  اعلم أيهـا النـاظر فـي هـذا الكتـاب أنـي ال أَ         ":  في علل الهمزة المفردة    وقال    

 مما تقدم وما يـأتي، وربمـا اعتـددت بـه قياسـاً علـى مـذهب             ترك االعتداد بالعارض في كثيرٍ    

ــدُّون مــن الكــالم، وال يَ اعتــدوا بالعــارض فــي قليــلٍ فربمــاالعــرف فــي ذلــك،   فــي أكثــر ـــــه بعْتَ

 . ٣"الكالم

  : في عرضها طريقانولهم

 . األبواب: األولالطريق
 بهــا أن يُعمــد إلــى بــاب مــن أصــول القــراءة، كالمــد، واإلمالــة والهمــز، فيــذكر أن  والمــراد

  .الراجح في هذا الباب االعتداد بالعارض، أو عدمه

 هذا مـا قالـه ابـن الجـزري فيمـا يخـص بـابي المـد واإلمالـة ومـا وقـع فيهمـا مـن                            ويفسر    

  .الختالف في هذه المسألةا

                                     
  .١/٣٦٠ : النشر -١
 ١/٥٠:الكشف-٢
 ١/٨٧:  الكشف -٣



 

 
٣٤ 

 عرض وتحليل :الجوانب الصوتية في االعتداد بالعارض وعدمه عند القراء
  بن فهد بن بتال الدوسريعبداهللا.د

 

ــنَّ " :ن فــي هــذا الــشأفيقــول          ي وفــلعــارِض، باد هــو الِاعتــدامــدِّ الــراجح فِــي بــاب اللَكِ

 إلمَالَـةَ  ابَرُوا وقـد حـصل فـاعتَ   سْـكَانُ،  اإلهُ مُوجِبـُ مَـدَّ  أن ال حـالي  بَـيْنَ ال   لفرقاإلِمالة عكسه وَا  

 .١" أَعْلَمُ اللَّهُو ، وقد زال فلم يُعْتَبَرْكَسْرُ،مُوجِبها ال

ــيٌّ  ومــا      ــواو )٨ســورةالتكوير،اآلية (z  ̂ } فكلمــة ، ذكــره ابــن الجــزري أغلب  ال

 عنـد ورش، وعلـة ذلـك أن سـكونها عـارض؛ إذ      افيها ال تمد كمـا هـو المعمـول فـي نظائرهـ            

 . الموطنهذا بالعارض في عْتَدَّ، فلم يَ)وَأَدَ(أصلها الفتح؛ ألنها من 

ــا وفـــي      z { } لـــورش بالعـــارض عنـــد مـــد اليـــاء فـــي  عْتُـــدَّســـبق فقـــد اُ مقابـــل مـ

ــدخول حــرف المــضارعة؛ إذ أصــلها     مــع ) ٣١ســورةالرعد،اآلية( ــاء عــارض ب  : أن ســكون الي

{} z ٢.  

 يستندون في استحقاق باب من أبواب األصول غلبة االعتداد بالعارض فيه إلـى          وهم    

اد بالعارض هو الراجح يرجـع إلـى أن أحـد            وجود سببه، فقول ابن الجزري بأن االعتد       قتحقُّ

 قـد عـرض، فهـو راجـع إلـى األصـل بقـوة، كمـا فـي أوجـه المـد                - الـسكون  وهو–سببي المد   

، فـالنون متحركـة فـي األصـل، ويمتنـع      )يعلمـون  (:الثالثة عند الوقف علـى الـساكن فـي نحـو     

لــى أصــل  عــرض رجــع إـمّا المــد قبلهــا، إال أن الــسكون لــ رفمعهــا علــى هــذا الوصــف مــد حــ 

معتبر، وهو مد حرف المد بسبب الـسكون بعـده، فيحـق لنـا علـى نحـو مـا ذكـر أن نـسميه                     

  .أصالً راجعاً إلى أصل آخر مثله

  : الثانيالطريق
 أن يتعامل مع كل كلمة على حدة دون تعليقها بباب من أبواب األصـول، وهـذا                 وهو    

 .أسلم من التعميم المتبع في الطريقة األولى

                                     
  .٢/٧٣ : النشر-١
  .١/٥٠ : الكشف-٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

  :الصوتي للمسائل األصول التحليل
 وسـأعرض   ، وفـق مـا جـاءت بـه الـشاطبية          علـى  سلكت في ترتيب هذه المـسائل        وقد

فيه بعض النماذج مما وقع فيه خالف بـين القـراء مقـرراً حقيقتـه فـي ضـوء البحـث الـصوتي                       

  . المحدثونرَقَهمما أشار إليه المتقدمون، وطَ

  : الجمعميم
 واواً، بـشرط أن يليهـا حـرف         تها ضم بإشباع الجمع    ميم وصل : عند القراء  وحقيقته    

 كثيـر مـن الـسبعة،       ابـن  بـه    قـرأ  و ،)٥٤سـورةالبقرة،اآلية (ۡ)لِكُـم ذَٰۡ أَنفُـسَكُم  (:متحرك، نحـو  

سـورة  () ۡهُـم ۡتُنـذِر ۡ لَـم ۡ أَمۡ تَهُـم ۡءَأَنذَر (: ورش إذا وليه همزة، نحوماوهو وجه لقالون، ووافقه 

  . المنفصلدِّل المد، وتكون عنده من قبيل مَ فإنه يشبعها كما،)٦اآليةالبقرة،

  : هذا الباب مسألتانوفي
 )تَعِينُنَـس  (:ـــــــــــو  كما جـاز فـي نح      ؛١ ابن كثير ال يجيز روم الميم، وال إشمامها        أن -١    

 ألن حركة الميم عارضة، ومثله يقرأ ورش فيما اختص بـه مـن هـذا                 ؛)٥سورةالفاتحة،اآلية(

 .الباب

 بالعارض في هذا الموطن له نظائر معتبرة، كتـرك صـلة هـاء الكنايـة     دعتدا اال وعدم    

  .)ولَهُ مَن (:حال الوقف في نحو

 اعتـداداً   -قياساً ال نصاً  - مقابل ذلك أجاز مكي بن أبي طالب روم ميم الجميع            وفي    

  .٢راء وقياساً منه على جواز روم هاء الكناية وإشمامها عند من أجاز من الق،منه بالعارض

  :)لديهم(،و)إليهم(،و)عليهم (: الهاء وكسرها قبل ميم الجمع في الكلماتضم-٢

   : في هذه الهاء وجهانوللقراء

                                     
  . ٥٨ : التيسير-١
  . ١/٥٣١ : السبع القراءات في اإلقناع- ٢



 

 
٣٦ 

 عرض وتحليل :الجوانب الصوتية في االعتداد بالعارض وعدمه عند القراء
  بن فهد بن بتال الدوسريعبداهللا.د

 

 : ضــم الهــاء علــى األصــل، وعــدم االعتــداد بعــارض قلــب األلــف يــاء فــي         : األولالوجــه

  . وهذا مذهب حمزة،)لدى(،و)إلى(،و)على(

  .عمل بقية القراء، اعتداداً منهم بعارض الياء وهو ، كسر الهاء:الثاني والوجه

  .األلف عن المنقلبة الياء :أي بالعارض اعتد حمزة فغير

  .الضم في أصلها على الهاء وأبقى بالعارض يعتد لم وحمزة

 وكـسرة  اليـاء  بـين  صـوتياً  تالؤمـاً  المـوطن  هـذا  فـي  بالعـارض  االعتـداد  فـي    ن أ ريب وال    

 .الهاء على الكسر وأبقى بضمٍّ الميم وصل من في نظير له حمزة الهاء،ووجه

ــئأَن( قــد صــنع األمــر ذاتــه حــال الوقــف علــى  وحمــزة      فإنــه )٣٣ســورةالبقرة،اآلية()هُمبِ

ـــةيقلــب الهمــزة المتوســطة مــن جــنس حرك   مــا قبلهــا، أي يقلبهــا يــاء، ثــم يكــسر الهــاء   ـ

 . لتحقيق أكبر قدر من التجانس الصوتي؛١بعدها

 وذكـر أن مذهبـه فـي هـذا أولـى      ،لجزري مذهب حمـزة لموافقتـه القيـاس    رجح ابن ا  وقد

    .٢وآصل
  : كان مذهب حمزة هو األصل ألمور منهاوإنما

  . هم:أنها حال إفرادها تضم قوالً واحداً، فتقول-أ
 أو سـبقت  ،)عـنْهُم  (:حاالت الضم أوسع في هذا الباب، فتضم إذا سكن ما قبلهـا          -ب
  .)خلقناهم (:، أو ألفاً)جعلهم (:بفتحة
 وهو كذلك راجع إلى أصول     ، من اعتد بالعارض فله وجه من النظر والقياس أيضاً         أما    

  :معتبرة منها
 قبلهـا، وفـي   ءتحقيق أكبر قدر مـن التجـانس الـصوتي، فكـسرت الهـاء مراعـاة لليـا           -أ

 .٣" عليهم واحد أخفَّجْهٍ من وَ كان العملُ" :هذا األصل يقول سيبويه

                                     
  . ١/١٧٢ : المعاني إبراز- ١
  . ١/٤٣١ : النشر- ٢
  . ٤/١٢٩ : الكتاب- ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 الهـاء  بـضم  صـوتياً  والكـسائي  حمـزة  واءم قـد ائر مـن مراعـاة العارض،ف     أن له نظـ   -ب

 المـيم  ،فأتبع)١٦٧سورةالبقرة،اآلية()يُرِيْهُمُ اهللا  (نحو بعدهما الساكن مجيء عند والميم

ــد والمــيم الهــاء كــسر حيــث أبــوعمرو فعــل ذلــك فيهــا،وبعكس ألصــل ألنهــا الــضم؛  عن

   .واحد يعمه على الصوت لجري تحقيقا الساكن مالقاتهما

أن مراعاة التجانس الـصوتي ينـدرج تحـت مـا يعـرف حـديثاً بتوافـق الـصوائت، وهـو                     -ج

  .ميل صوائت الكلمة إلى التماثل تحقيقاً للتناغم الصوتي

 تعتبر ظاهرة توافق الصوائت مثاالً على المماثلـة التباعديـة أو            " :محمد الخولي / د يقول

ليماثــل آخــر فــي مقطــع ســابق، كمــا أن هــذه  المماثلــة غيــر المباشــرة، حيــث يتغيــر صــائت  

 .١")بِهُم(أيسر من نطق ) بِهِم(الظاهرة تقع ضمن الميل إلى األيسر، حيث نطق 

  : الكنايةهاء
 عرض المسألة يحسن بداية بيان أحكام هاء الكناية عند القراء، مـستخدماً             وقبل    

  :الجدول التالي

 
 القراء عند الكناية هاء أحكام

 الحكم فالوص المثال
 كثير البن بياء الضمير هاء صلة ومتحرك ساكنة ياء بين الهاء هُدَى فِيْهِ
 كثير البن بواو الضمير هاء صلة ومتحرك ساكن بين الهاء آيَاتٌ مِنْهُ
  القراء لجميع الضمير هاء صلة  متحركين بين الهاء  مَنْ لَهُ
  القراء علجمي الصلة عدم ساكنين بين الهاء الْقُرْآنُ فِيْهِ
 القراء لجميع الصلة عدم وساكن متحرك بين الهاء الْـمُلكُ لَهُ

  : مذهبان)٢سورةالبقرة،اآلية()فِيْهِ هُدَى (: نحوففي    

                                     
  . ٢١٠ : اللغوية األصوات- ١



 

 
٣٨ 

 عرض وتحليل :الجوانب الصوتية في االعتداد بالعارض وعدمه عند القراء
  بن فهد بن بتال الدوسريعبداهللا.د

 

 المديـة  اء الصلة، وهو لجمهور القراء، والعلة كراهـة اجتمـاع سـاكنين اليـ      عدم :األول

  .ائها ولم يعتدوا بالهاء لخف،وصلة هاء الكناية

نفرد بـه ابـن كثيـر، وهـو الـصلة؛ ألنهـا وإن كانـت خفيـة إال أن هـذا الخفـاء ال            ما ا :والثاني

  .١يخرجها عن أن تكون كسائر الحروف من جهة جواز الفصل، واالعتداد وزن الشعر

 الهــاء كوصــل مــيم الجمــع، وهمــا فــي الوقــف أيــضاً ســواء مــن جهــة وجــوب   ووصــل    

  . صلتهماذفح

ــاء أُولـــضعف     ــا واميلـــت الهـ ــا فـــي نحـــو   فتحتهـ يريـــد أن  (:أللـــف بعـــدها للكـــسر قبلهـ

  .٢ بفصلهاعْتَدَّ، ولم يُ)يضربها

  : صوتياًالهاء

 فـــي حـــين يقـــرر المحـــدثون أنهـــا صـــوت  ،٣ عنـــد المتقـــدمين أقـــصى الحلـــقومخرجهـــا

  .٤حَنجري

مـن أن   )  هــ ٤٥٨ت( في مخرجها ما أشـار إليـه ابـن سـيده           المحدثين من مذهب    ويقرب

  .٥ يجول إلى مخرج الهاءفَساًكانت نَالهمزة إذا رُفِّه عنها 

 أنهم الحظوا عند خروج هـذا الـصوت انـدفاع كميـة كبيـرة مـن الهـواء تقـارب                  كما    

 بمعنــى أنهــا تحتــاج إلــى جهــد فــي تبيينهــا   ،٦الكميــة التــي تنــدفع عنــد النطــق بأصــوات المــد  

الجهريــة فــي  إال أن الفــارق هــو ذبذبــة الــوترين الــصوتيين الــذي يــصبغ الــصوائت ب  ،وإيــضاحها

 . صوت الهاءفيمقابل الهمس الحاصل 

                                     
  . ٢/٢١٣ : الفاسي شرح-١
  . ٤/١٢٣ : الكتاب-٢
  . ١/١٩٨ : والنشر ،٤/٤٣٣ : الكتاب-٣
  .١٧٤: السمع والكالمدراسة ،٢٣: في علم أصوات العربيةدروس-٤
 ) .هت (مادة : األعظم والمحيط المحكم-٥
 continuant بالمستمرة تسميتها جاء هنا ومن. ،١٨٣:ادرالق عبد اللغوية،األصوات-٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 من ضمن األصوات المجهورة لما رأى مـن كميـة الهـواء     دِّها     بل ذهب بعضهم إلى عَ    

  .١المندفعة التي قد تؤثر في ذبذبة الوترين

    وتشير إليه عبارة د إبراهيم أنيس حين ألمع إلى حدوث نوع من االهتزاز الوتري فـي                

 .٢لغوية الظروف الضبع

  . مستفلة،)احتكاكية( ورخوةمهموسة، :صفاتها

  . صفات ضعف كما يقرر ذلك المتقدمون والمتأخرونوهي

  .٣ لقبها سيبويه بالصوت المهتوتوقد

  :)١٠سورةعبس،اآلية()عَنْهُ تَّلَهَّى (: االعتداد بالعارض في باب الكنايةمسألة

  .٤ديد التاء بعدها؛ ألن التشديد عارض عن ابن كثير يصل الهاء واواً مع تشفالبزّي    

 األصــل أال يــصل هــاء الــضمير لوقوعهــا بــين ســاكنين، وهــو ممتنــع مــده عنــد      وكــان    

 إطالـة المـد   زِمَـه  ثـم لَ ، كثير لم يعتـد بعـارض التـشديد فوصـلها بـواو     نجميع القراء، إال أن اب    

 هــو مــا فــي الهــاء مــن   وعلــة هــذا صــوتياًل،ألجــل التــضعيف طــرداً لقاعــدة المــد الــالزم المثقــّ 

 معـه النطـق     ،ويـسهل  به تَقَـوّى  بـصائت طويـل تَ     زِّزتضعف في درجة وضوحها السمعي فعُ     

  . فيه، وال عسر في النطق في مقابل عدم وصلهالْفةبالتاء المشددة على نحو ال كُ

 فتـرة  أخـذ  بعـد  الصوت إراحة ألعضاء النطق لتتهيـأ للنطـق بـالحرف المـشدد             فإطالة    

 النطـق، والحـال فـي ذلـك مـشابهة وجـوب        ها بعد ستأنف ي ،ضاء النطق مع المد   مرسلة ألع 

المــد بعــد حــرف المــد إذا لقــي همــزة، فــإن الهمــزة  صــوت عــسر مخرجــه وفيــه تكلــف فــي      

                                     
 ١٠٣: البحث في اللغةمناهج-١
 ٩٠:  اللغوية،أنيس األصوات-٢
 : ينظــر . اليــاء صــوت علــى الحاجــب ابــن وأطلقــه للخليــل، وهــذا الهمــزة علــى أيــضاً أطلــق المهتــوت لقــب-٣

  .٢٨٠ : اللغوية األصوات
  . ١/٢٩ : التيسير-٤
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النطق، ولذلك تصرفت العرب بالنطق به على أنحاء مختلفة بما لـم تتـصرف فـي غيـره مـن                    

  .األصوات، فكل جارٍ على مهيع واحد، وسنة مطردة

 على قواعد العربية؛ ألن الـساكن األول    بين الساكنين في هذا الموطن جارٍ      والجمع    

  .١، وتـُمُودَّ الثوبُ)الضالّين(، و)دابَّة(حرف مد، والثاني مدغم، حاله حال 

 علـــى تــشبيه المنفـــصل بالمتـــصل،  " :)ـهــ ٥٤٠ت( أبـــو جعفــر أحمـــد بــن البـــاذِش  قــال     

 .٢")صوافّ(، و)دوابّ(نحو

 إنما زيـد عليهـا الـواو؛ لتخرجهـا مـن      : وقيل " :)ـه٦٥٦ت( قال أبو عبد اهللا الفاسي     دوق    

  .٣"الخفاء إلى اإلبانة، وذلك أن الهاء من الصدر والواو من الشفتين، فإذا زيدت عليها بينتها

يعلل زيادة تمكـين المـد لتمييـز أحـد الـساكنين مـن اآلخـر،                ) ـه٨٣٣ت( الجزري وابن    

  .٤هاء حاجز غير حصينوما ذلك إال أن ال

 هذا الموطن من عدم االعتداد بعـارض التـشديد وبقـاء صـلة الهـاء مـع اإلشـباع              وفي    

ــداني     ــداني ال ــو عمــرو ال ــه أب ــالم     ) ـهــ٤٤٤ت(نظــر ل ــافع بتحــرك ال ــداد ورش عــن ن بعــدم اعت

 ،)٨١سورةالقـصص،اآلية ()وَبِـدَارِهِ االرَضَ   (:المنقول إليه حركة الهمزة في نحـو قولـه تعـالى          

 .٥ تحرك الالمروضفلم يصل الهاء مع حصول الموجب، منعه من ذلك عُ

لَعَلِمَـهُ   (:وصل هـاء الـضمير فـي نحـو قولـه تعـالى      ) ـه٧٥٦ت( الحلبي مين وجّه الس  وقد    

 مــع تــشديد الــالم أن اإلدغــام فــي هــذا المــوطن الزم غيــر        )٨٣سورةالنــساء،اآلية()الّــذِيْنَ

  .٦عارض

                                     
  . ١/٥٧٢  :النضيد العقد-١
  . ١/٤٩٨: السبع القراءات في اإلقناع- ٢
  . ١/٢١٢ : الفاسي شرح-٣
  . ١/٣٨٨ : النشر-٤
  . ١/٤١٦ : البيان جامع-٥
  . ١/٥٧٢ : النضيد العقد-٦
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 اءتينللقر الصوتي المقطعي التحليل

 هُتْ + عن هوت + عن

 )ص+ح+ص) + (ص+ح+ص( )ص+ح+ح+ص) + (ص+ح+ص(

  :اإلدغام
 وهـذا هـو     ،١" هـو اللفـظ بحـرفين حرفـاً كالثـاني مـشدداً            " :)هــ ٨٣٣ت( ابن الجزري  قال    

المعتبر عند كثيـر مـن علمـاء التجويـد، وقـد ذهـب الرضـي فـي بيـان حقيقـة اإلدغـام إلـى أنـه                            

 بـال سـكتة علـى األولـى، وأنكـر حقيقـة اإلدخـال، بـل هـو                   وصل حـرف بحـرف مثلـه متحـرك        

  .٢إيصال معتمداً في حقيقته على المخرج اعتمادة واحدة قوية

ــارة        ومــا     ــاحثين المحــدثين، فهــو عب  ذهــب إليــه الرضــي هــو المقــرر عنــد كثيــر مــن الب

  .٣ مع النظر إليه في الحالة المورفولوجية كصوتين متوالين،عندهم عن صوت طويل واحد

 ومــا ، غيــر تغييــر ن تــؤدى أصــوات اللغــة مــ  أن فــرع عــن اإلظهــار، إذ األصــل   واإلدغــام    

اإلدغام إال ضرب من التخفيف ينزع إلى سهولة النطق والفرار من الثقـل الحاصـل مـن رفـع          

  .٤اللسان من مكان ورده إلى مكان نفسه، أو قريباً

 ،Low of Least Effort٥ األقـل   يندرج ضمن ما يعرف حـديثاً بقـانون الجهـد   واإلدغام    

كمــا أنهــا ضــرب مــن المماثلــة الــصوتية، وحقيقتهــا فــي الدراســة الــصوتية الحديثــة مفهــوم  

                                     
  .١/٢٧٤ : النشر-١
  . ٣/٢٣٥ : الشافية شرح-٢
  . ٣٣ : العربية أصوات علم في دراسات-٣
وذلـك ألنـه    «  : يقول حيث اإلدغام باب في التخفيف علة بيان في ويهسيب سبق وقد ،٨٤ : القراءات حجة-٤

يثقــل علــيهم أن يــستعملوا ألــسنتهم مــن موضــع واحــد ثــم يعــودوا لــه، فلمــا صــار ذلــك تعبــاً علــيهم أن       
ــداركوا فــي موضــع واحــد وال تكــون مهملــة كرهــوه وأدغمــوا لتكــون رفعــة واحــدة، وكــان أخــف علــى        يُ

  . ٤/٤١٧:الكتاب»ألسنتهم 
  . ٣٧٢:اللغوي الصوت دراسة-٥
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ــى التماثــل، ويعــد اإلدغــام صــورة مــن صــوره            عــام قــائم علــى ميــل األصــوات المتجــاورة إل

 . ١المختلفة

 : هذا البابمسائل
  )٧٤سورةمريم،اآلية( z ̄ ® ¬ } : تعالىقوله-١

 قالون وابن ذكوان وأبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً ثم إدغامها في الياء التي تليهـا،     قرأ    

 .٢وذهب باقي القراء إلى اإلظهار

 من أدغم إتباع رسم الخط؛ إذ هـي مرسـومة علـى يـاء واحـدة، كمـا أن قلـب                      وحجة    

 ،)جـــون(، و)ذيــب  (:الهمــزة حــرف مــن جــنس حركـــة مــا قبلهــا شــائع فـــي العربيــة، نحــو         

إلدغــام بعــد القلــب فــي هــذا المــوطن واجــب لتماثــل الــصوتين، وهــذه المــسألة مــن بــاب        وا

  .٣لعارضاالعتداد با

 ال همـزة  من اختار اإلظهار فلم يعتـدَّ بالعـارض، ورجـع إلـى األصـل الـذي يقـرر أن ال            أما    

تدغم في اليـاء، ويـضاف إلـى ضـعف االعتـداد بالعـارض فـي هـذا المـوطن التـأثير فـي الجانـب                           

  .اللي إلفضائه إلى اإللباس بالرِّيّ ضد العطشالد

    ولمن أدغم واعتد بالعارض أن يحتج بأن اإلدغام ما حصل إال بعد قلـب الهمـزة يـاء،                  

 والثاني متحرك، فوجب على إثـره اإلدغـام أصـالً متفقـاً      ساكــــــنفالتقى مثالن األول منهما     

  .عليه

 : امتنـاع إدغـام الحـاء فـي العـين فـي قـولهم           ولعل لهذا نظيراً مما ذكره سيبويه مـن  

 فتحقــق فيــه إدغــام  ، بقلــب العــين حــاءً ثــم إدغــام األولــى فيهــا    أجــازه ثــم، )امــدح عرفــة (

                                     
  . ٢١٩ : للخولي اللغوية األصوات-١
  . ١/٧٧ : البشر فضالء إتحاف-٢
  . ٣/٢٣٨ : الشافية شرح-٣
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 اختلف ترتيب الحرفين، إال أن به شـبهاً         وإنالمثلين الذي ال اختالف فيه، فهذا مثل ما سبق          

   .ضحيؤنس إليه عند عَوز الدليل الوا

 )٢٣١سورةالبقرة،اآلية()يَّفْعَلْ ذَلِكَوَمن  (:قوله تعالى-٢

 البقيـة  للجازم،وخالفه عارض سكونها أن مع الذال في الالم الحارث أبو أدغم فقد    

  .١ بأن سكونها عارضمحتجاً ؛ بعضهم بالقبحوصفها بالعارض،بل االعتداد لعدم

  : تكلم في هذه الرواية من جهتينوقد

  . السكون العارض للجازم:األولى

 : إظهار الالم عند حرف هو أولى بها من الذال، وهي النـون فـي  نحـو قولـه تعـالى             :ثانيةال

 مــن ذات أو– لمخــرج وذلــك أن النــون أقــرب فــي ا،)٢١١ســورةالبقرة،()وَمَــن يُّبَــدِّلْ نِعْمَــةَ اهللاِ(

 إلـى الـالم مــن الـذال، وعليـه فقـد جــرى اإلدغـام علـى خــالف        -المخـرج علـى مـذهب قطــرب   

  .في جواز اإلدغام أو وجوبهاألصل المرعي 

  : رد ما سبق بما يأتيويمكن

  .التقارب المخرجي-١

 ا، تخرج من بين حافتي اللسان بعـد مخـرج الـضاد، ومـا يحاذيهمـا مـن اللثـة العليـ                     فالالم

  .٢والذال تخرج ما بين ظهر اللسان مما يلي رأسه وبين رأسي الثنيتين العليين

  .االشتراك في بعض الصفات-٢

 تــشارك الــذال فــي جــزء مــن صــفة  الــالمالجهــر، واالنفتــاح، واالســتفال، كمــا أن   وهــي

  . أو المائعة بحسب المصطلح الصوتي الحديث،٣الرخاوة؛ إذ هي من األصوات المتوسطة

  .)الذّاكِرُونَ (:إدغام الم التعريف فيها، نحو-٣

                                     
  .٢/٤٥٧ : المصون والدر ،١/١٥٣ : الكشف-١
  . ٣٥ : المفيد القول نهاية-٢
  . ١/٣٦٥ : الفاسي شرح-٣
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لـذال، مـن قولـه    إدغام الكسائي الالم في الثاء، الظاء، وهما صوتان من ذات مخرج ا     -٤

  .)١٢سورةالفتح،()بَلْ ظَنَنْتُمْ( و،)٣٦سورةالمطففين،اآلية()هَلْ ثُوِّبَ (:تعالى

ــه فــي اإلدغــام،         أمــا     ــار ل ــأن هــذا ال اعتب  االحتجــاج بالــسكون العــارض فــيمكن رده ب

وَإْنْ  (: الساكن العارض قد حصل عند القراء مع أن أصله الحركة منها قوله تعـالى              وإدغام

أَوْ يَغْلِـب   (: أدغمت الباء في الفاء، وقوله تعـالى   )٥سورةالرعد،اآلية()ب فّعَجَبٌ قَوْلـُهُمْ  تَعْجَ

ــسَوْف ــسبعة عــن أبــي عمــرو، وخــالد عــن حمــزة،       ،)٧٤سورةالنــساء،اآلية()فَّ  وهــذا فــي ال

  .١والكسائي

 مطلوب ألجل التخفيـف الـصوتي، ولـيس ألصـالة التـسكين فـي ذلـك وجـه                   واإلدغام     

  . إذ لو كان محركاً القتضى تسكينه ليتم اإلدغاممعتبر؛

، فيـرد   )وَمْـن يُّبَـدِّلْ نِعْمَـةَ اهللاِ       (: االحتجاج  بإظهار الـالم عنـد النـون فـي قولـه تعـالى               أما    

ــا حـــصل إال مراعـــاة للتقـــارب  )بَـــل نَّتَّبِـــع (:بحـــصول اإلدغـــام عنـــد الكـــسائي فـــي نحـــو   ، ومـ

 على مذهب قطرب، كما حصل إدغام الطاء في          نفسه مخرجالمخرجي، أو اتفاقهما في ال    

  .)بَسَطتَّ(التاء المشاركة لها في المخرج في قوله تعالى 

ــه تعــالى -٣ ــوْدُهُ  (:قول ــوَ وَجُنُ ــتَكْبَرَ هُ ــار فقــد )٣٩سورةالقــصص،اآلية()وَاسْ ــداني اخت  ال

 ،ضـمة  وقبلهـا  الـواو  إسـكان  يقتـضي  اإلدغام بأن معتالً اإلظهار مجاهد ابن واختار اإلدغام،

آمَنُـوْا   (:قبيـل  مـن  فيكـون  المـد،  يـذهب  اإلدغـام  ألن اليـدغم؛  المـد  وحـرف  ،مَدٍّ حرف فتصير

  .  خالف بغير إدغامه ممنوع وهو) وَعَمِلُوْا

  :بأمرين فاحتج اإلدغام اختار من أما

  .له حقيقة ال تقديري مَدٌّ هذا أن :األول

                                     
  . ١/١٩٦ : المعاني إبراز- ١
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 نحـو  أمـا  لهـا،  الزمـة  صـفة  ال،والمـد ح كـل  علـى  سـاكنة ) آمنوا (نحو في الواو أن :الثاني

 .١العارض ألجل يمنع ال عارض،واإلدغام التسكين فإن) وجنوده هو(

 فلــو أدغمــت لكــان "،)آمنــوا وعملــوا( فالمــد داخــل علــى اإلدغــام، بخــالف نحــو وعليــه    

  . وألجله منع اإلدغام في هذا الموطن،٢"اإلدغام داخالً على المد

 :المد
ــواب والمــد     ــين أئمــة القــراءة فيهــا مــن مُ        مــن األب ــي  وقــع الخلــف ب ــصٍّر، األصــول الت  قَ

ــط،ومُ ــوَسّ ــة، األلــف وال      شْبِع، ومُ  ولكــل وجهــه وســببه، وهــو خــاص بحــروف العلــة ممطول

، )شـاء (يكون ما قبلها إال مفتوحاً، والواو مضموماً ما قبلهـا، واليـاء مكـسور مـا قبلهـا، نحـو                     

  .)جيء(، و)سوء(و

 مــد المتـداد الـصوت بهـا، وتوســم أيـضاً بحـروف اللـين للــضعف        سـميت حـروف  وإنمـا     

  :الالحق بها من وجهين

  . سعة مخارجها، مع عدم تبين مخرج محدد لها:األول

 من الجانب التصريفي، من جهة ما يلحقها من االنتقال والتغييـر وسـائر ضـروب          :الثاني

  .٣اإلعالل الطارئ عليها

  : مسائل هذا الباب ما يأتيومن

  : اللينمد -١

 )٥٨سورةالكهف،اآلية( z ± } : تعالىقوله

ــا، نحــــو     ــا مــــدها فــــي نظائرهــ ــاً لــــم يمــــد الــــواو كمــ ــاءَٰۡسَــــو(    ووجهــــه أن ورشــ  )تُهُمَــ

 وعلة ذلك أن سكون الواو عارض، واألصـل فيـه  الحركـة؛ إذ هـي                 ،)٢٢سورةاألعراف،اآلية(

                                     
  . ١/٤٥٩ : النضيد العقد-١
  . ٢/٢٣١ : الوصيد فتح-٢
  . ٢/٢٦٩ : القصيد فتح-٣
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 الفعل أصلها أبـداً الحركـة؛    فإن فاء، فترك المد؛ ألن السكون عارض  " : قال مكي  أَلَ،من وَ 

 .١" فسكونها عارض أبداًأَل،ألنها وَ

ــوْءُودَة( فــي ذلــك علــى أصــله حيــث لــم يمــد أيــضاً فــي      رٍ    وورش جــا ــواو  ؛٢)مَ  إذ أصــل ال

  .التحريك من وَأَدَ

، وهـي طلـب مـشاكلة رؤوس اآلي؛ إذ    )مَـوْئِال ( أبو شامة علة أخرى لمنع المـد فـي           وذكر

 . ٣ )مَوْعِدَاً (:بعدها

  : وفيه ما يأتي: مد البدلباب -٢

  :)١٥سورةيونس( L M z }  تعالىقوله -أ

 لعـدم  يمد ورش الياء بعـد همـزة الوصـل مـع أن حالـه حـال مـد البـدل، ومـا ذاك إال                     لم    

اعتداد منه بالعارض، ووجهه أن همـزة الوصـل عارضـة، كمـا أن اليـاء مبدلـة مـن الهمـزة، إذ                       

  .٤ضة من هذا الوجه، فهي عار)ىأت (:هي من الفعل

حــال الوقــف عليهمــا مــع  ) ملجــأً(، و)خطــأ (: البــدل لــم يمــد ورش نحــو بــاب وفــي -ب   

تحقــق صــورة البــدل فيهمــا، وعلــة هــذا مــا ذكرنــاه مــن قبــل مــن عــروض هــذا البــدل، فهــذا      

  .ارضموطن آخر من مواطن عدم االعتداد بالع

  : لورش فيه ثالثة أوجهفإن) نَمَنْ آمَ:( مباحث مد البدل ما ذكر في قوله تعالىومن-ج

  .المد، اعتداداً باألصل-أ

  .التوسط جمعاً لألمرين-ب

 ٥.القصر اعتداداً بالعارض-ج

                                     
  . ١/٤٩ : الكشف-١
  . ٧٢ : التيسير- ٢
  . ١/١٢٦ : المعاني إبراز- ٣
  . ١/٥٣ : الكشف-٤
  . ١/١٩٩ : البشر فضالء إتحاف-٥
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  : مع الهمز المغيرالمد-٣

، فقـد  )يَـشَاءُ (، و)جَـاؤُوْا  (: وجهـي المـد وعدمـه بعـد الهمـزة المـسهلة فـي نحـو               احتمال

  :اعتل من مد بما يأتي

 .قةأن المسهلة بزنة المحق-أ

  .أن التسهيل عارض ال يعتد به، والتحقيق هو األصل، فوجب أال يترك المد-ب

  .١أن التسهيل مختص بالوقف، والوقف عارض-ج

  : العارض للسكونالمد-٣

لـــم يعتـــد بعـــارض ) خبيـــر(، و)علـــيم (: حـــال الوقـــف علـــى نحـــو مـــد أنّ مـــن لــــم يوفيـــه

ــد بعــارض الــسكون، وكــان حالــ        ، لحــصول )اآلن (:ه حــالالــسكون، ومــن أشــبع المــد اعت

  .السكون بعد حرف المد

  : العارض للسكون فيه ثالثة مذاهبوالمد

ــداني       -أ ــساكنين اعتــداداً بالعــارض، قــال ال ــالزم؛ الجتمــاع ال  وهــو :اإلشــباع كالمــد ال

 وهـو اختيـار الـشاطبي لجميـع         :مذهب القـدماء مـن مـشيخة المـصريين، وقـال ابـن الجـزري              

  .القراء

  . اجتماع الساكنين، وكونه عارضاً:ألمرينالتوسط مراعاة ل-ب

 .٢ بعارض السكونتداد لعدم االع:القصر-ج

 الصوتية في المقام األول تعتد بالموقف الحالي، فالسكون قـد تتحقـق حـال     والظاهرة

  .الوقف، وسُبِق بحرف مد فاستحق المد على هذه الصورة، وأتى بموجب األمر

                                     
  . ١/٥٩ : الكشف-١
  . ١/٣٣٥ : النشر-٢
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عى مرتبة القوة للمد العـارض للـسكون، حـين        كما أن من اعتد بعارض السكون را      

 المـد الـالزم، ثـم المتـصل، ثـم العـارض للـسكون، ثـم                 ١قرر علماء التجويد بأن أقـوى المـدود       

  .المنفصل، ثم البدل

  :اإلمالة
 مصدر أمـال يميـل إمالـة، وجُمـاع معانيهـا يفـضي إلـى االنحـراف والعـدول             : لغة اإلمالة    

 مـال النهـار إذا دنـا للمـضي، أو تـضيَّفت شـمه        :ك قـولهم  من جهة إلـى جهـة أخـرى، ومـن ذلـ           

  .للغروب

    أمــا فــي االصــطالح فتكــاد تعريفــات النحــويين تتفــق علــى المعنــى اإلجمــالي لهــا مــن     

  .الجنوح بالفتحة نحو الكسرة، واأللف نحو الياء

  .٢" أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، فتميل األلف نحو الياء" : ابن جنيقال    

 عــدول بــاأللف عــن اســتوائه وجنــوح إلــى اليــاء،   " : أخــرى يقــول ابــن يعــيش وبــصياغة    

  .٣"فيصير مخرجه بين مخرج األلف المفخمة وبين مخرج الياء

 باأللف المفخمة النطق الطبيعي لأللف، وهو ما يعبر عنه بالفتح، أو النـصب فـي      ويعني    

بها نحو الضم، كما هو في نطق األعـاجم،  مقابل اإلمالة، وليس المراد بها األلف التي يُنحى    

  . من ضروب اللحنمعدودفالنطق بها على هذا النحو مرذول عند القراء، 

 .٤ يعبر بالكسر عن اإلمالة، كما عبروا بالنصب عن الفتح وقد     

  : اإلمالةأقسام
  : على نوعينوهي

  :إمالة كبرى-١

                                     
  . ٨٩ : الزاهرة البدور- ١
  . ٣١١ : اللمع - ٢
  . ٩/٥٤ : المفصل حشر -٣
  . ٢/٣٠ : والنشر ، ٢/٢٦٣ : الكتاب - ٤
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ء، من غيـر قلـب خـالص، وال إشـباع            التقريب بالفتحة من الكسرة، واأللف من اليا       وهي

  .١مبالغ فيه

  : عنها بمصطلحات أخرويعبر

  .٢اإلمالة الشديدة-أ

  .٣اإلضجاع-ب

 .٤المحضة-ج

  .٥البطح-د

  : إمالة صغرى-٢

  . اإلتيان بالحرف على نحو متوسط بين الفتح واإلمالة الشديدةوهي

عض القراء، وهـو مـا أشـار إليـه أبـو       فيه بط بالنطق بها على هذا النحو قد يفرِّ والعناية    

 علــى الخطــأ الــذي وقــع فيــه بعــض قــراء زمانــه مــن جعــل الفــرق بــين الكبــرى    منبهــاًشــامه 

والصغرى في علو الصوت وخفضه، فعند اإلمالة الكبرى يعمد القارئ إلى رفع الصوت، وعند    

 .٦الصوت يخفضه، وليس األمر كذلك ما دامت الحقيقة الصوتية في النطق به واحدة

  : يعبر عن الصغرى بـــوقد

  .٧المتوسطة-أ

  .٨التقليل-ب

                                     
  . ٢٠٤ : المعاني إبراز- ١
  . ٢/٣٠ : النشر- ٢
  . ١٤٢ : مجاهد البن السبعة- ٣
  . ١١٣ : القارئ سراج- ٤
  . ٢/٣٠ : النشر- ٥
  .٢٢١ : المعاني إبراز- ٦
  . ٢٠٤ : المعاني إبراز- ٧
  . ٢٦ : الشاطبية- ٨
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  .١بين بين-ج

  : اإلمالةأسباب
  : إلى سببين رئيسينوترجع

  : الكسرة، وقد تكون:األول

  .)كاتِب (: نحو،ظاهرة-أ

  . خَوِف:؛ إذ األصل التصريفي لها)خاف (: نحوة،خفيّ-ب

  : الياء، وهي كسابقتها قد تكون:الثاني

  .)شيبان: ( نحو:ةظاهر-أ

  . بَيَع:؛ إذ أصلها)باع (: نحو:خفية-ب

 سبق شروط وتفاصيل في كتب النحو ليس هذا بالمحل الالئق بـذكرها، وفيمـا               ولما   

  .سبق كفاية بما نحن فيه

 كانــت الكــسرة أو اليــاء مــن أســباب اإلمالــة، فــإن مــا يــأتي مــن األصــوات مخالفــاً     وإذا   

جهـــة المخـــرج أو الـــصفة فـــسيُعَدُّ مانعـــاً مـــن موانـــع اإلمالـــة، لهيئـــة هـــذين الفـــونيمين مـــن 

 ذلــك أن ارتفــاع  ٢)خ،ص،ض،ط،ظ،غ،ق (:كمجــاورة األلــف أو الفتحــة ألصــوات االســتعالء    

  .أقصى اللسان عند النطق بهذه األصوات يخالف االنخفاض الحاصل عند النطق باإلمالة

، )غِـالب  (:الة األلف في نحو عرض لهذه األصوات المستعلية الكسر، فإنه يجوز إم  فإن

  .٣)خِيام(و

 في هذا الباب أال يمال إال األسـماء المتمكنـة واألفعـال المتـصرفة؛ ألن اإلمالـة                 واألصل    

  .ضرب من التصرف اللغوي، وهو ما ال يتأتى لألفعال الجامدة واألسماء المبنية والحروف

                                     
  . ٥٠ : التيسير- ١
 : يعـيش  البـن  المفـصل  وشـرح  ، ٣/٤٦ : المقتـضب  : انظـر  وموانعهـا،  اإلمالـة  أسـباب  مباحـث  فـي  للتوسع- ٢

٩/٥٩ .  
  . ٩/٥٩ : يعيش البن المفصل شرح- ٣
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يج البنيـة العربيـة علـى نحـو      من اإلمالة تحقيق التـشاكل والتجـانس فـي نـس          والغاية    

ينأى بها عن التنافر، وهذا المعنى هـو الـذي أشـار إليـه سـيبويه حـين عـرض لإلمالـة الحاصـلة                       

 .١" أراد أن يقربوها منهاعدها، وإنما أمالوها للكسرة التي ب" :، فقال)عالـِم(، و)عابِد (:في نحو

مــن الجهــر الحاصــل فــي ، فقربــت )صــدر (: نظَّــر لهــا باإلشــمام الحاصــل فــي نحــو وقــد    

  . بإشمام الصاد المهموسة صوت الزاي المجهورةالدال

 فمــن ذلــك اإلمالــة، وإنمــا وقعــت فــي الكــالم    " : الــسياق نفــسه قــال ابــن جنــي  وفــي    

  .٢"لتقريب الصوت من الصوت

 ذهــب بعــض البــاحثين الــصوتيين إلــى أنهــا ضــرب مــن ضــروب التخفيــف الــصوتي   وقــد    

 .المجهود عند النطق ييتغيّا االقتصاد ف

 يرد علـى هـذا الـرأي أن غالـب العـرب نطـق بـالفتح ال باإلمالـة، يـضاف إلـى ذلـك أن                     وقد    

اإلمالــة الــصغرى فيهــا بعــض التكلــف عنــد النطــق بهــا علــى نحــو مــا نقلنــاه عــن ابــن شــامة،  

 أنها مظاهر صوتية بحتة، يتفاوت وجودها في القبائـل واللهجـات            "والقول الوسط في ذلك     

 .٣"عربية، فكالهما مقبول مستساغ عند من نطق به، ولم يطاوعه لسانه بغيرهال

؛ فاإلمالـة  )هـدى ( إمالـة  : ينحى نحو اإلمالـة لإلشـعار باألصـل التـصريفي لأللـف نحـو       وقد     

مـشعرة باألصـل اليـائي لأللـف المقـصورة، ومـا امتنعـت فيـه اإلمالـة فإنمـا مـن جهـة أن أصـل              

  . وعلى ذلك فقس،)غزا (:عها فياأللف فيه واوي، نحو امتنا

 ذائعة في القبائل العربية البدوية، وبخاصة في نجـد وسـط الجزيـرة العربيـة،         واإلمالة     

 .٤كتميم، وقيس، وأسد، وبكر بن وائل، أما الفتح فهو خاص بلغة الحاضرة أهل الحجاز

  .ي ال يطرد في باب اإلمالة ال لغوياً وال في األداء القرآنوالقياس     

                                     
  . ٤/١١٧ : الكتاب- ١
  . ٢/١٤٣ : الخصائص- ٢
  . ٧٨] : اللفظين وبين واإلمالة الفتح في العين قرة[تحقيق مقدمة- ٣
  . ٤/٢٢١ : الصبان وحاشية ،٢/٣٠ : والنشر ،٩/٥٤ : يعيش البن المفصل شرح- ٤
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 أمــر العــرب فــي اإلمالــة ال يطــرد " :)ـهــ٣٦٨ت( اللغــة يقــول أبــو ســعيد الــسيرافيففــي     

 .١" ال يطردلةعلى قياس ال يخالفونه، وكذلك ترك اإلما

 ولــو كانــت القــراءة قياســاً إذن " :يقــول) ـهــ٣٢٤ت( عنــد القــراء فهــذا ابــن مجاهــدأمــا    

 .٢")الغارمين(، و)بطارِد المؤمنين(أن يميل ) بخارجين(، و)في الغار(للَزِمَ من أمال 

 وقد يـأتي مـن اإلمالـة مـا تُتبـع فيـه الروايـة، وال تقـوى فيـه                 ":  مكي بن أبي طالب    ويقول     

 .٣"علة

  : متفاوتون في باب اإلمالة، وهم على ثالثة أقساموالقراء

  . لم يمل قط، وهو ابن كثير :األول

  . وهم قالون، وابن عامر، وعاصم، مقل:الثاني

  : مكثر على نمطين:الثالث

 . غلب على اإلمالة الكبرى، وهما حمزة والكسائي، وخلف في اختياره: األولالنمط

 غلب على اإلمالة الصغرى، وهو ورش عن نافع، ويلحـق بـه أبـو عمـرو بـن                   : الثاني النمط

  . له من اإلمالة الكبرى نصيبان كإنالعالء، و

  : عند المحدثيناإلمالة-

 وانتهـوا فيـه إلـى       ين، مهمـاً مـن بحـوث الـصوتيين المحـدث          احث اإلمالة جانباً   مب أخذت    

أمور وافقوا فيها المتقدمين، كالغاية مـن اإلمالـة، وأنهـا ضـرب مـن ضـروب التماثـل الـصوتي            

Assimilation    يهــدف إلــى تحقيــق قــدر كبيــر مــن االنــسجام بــين أصــوات اللــين، كمــا أنهــا 

  .٤ البشريةلغاتشائعة في سائر ال

                                     
  . ٤/٥٠٢ : سيبويه كتاب شرح- ١
  . ١٥٠ : السبعة كتاب- ٢
  . ١/١٧٦ : السبع القراءات وجوه عن الكشف- ٣
  . ٦٧ : العربية اللهجات في- ٤
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 الفسيولوجي لإلمالة هو حدوثها في مرحلة وسطى بـين اسـتواء اللـسان           والتوصيف    

 قصى وصعود اللسان نحو الحنك األعلى إلى أ       -وهنا تتكون الفتحة أو األلف    -في قاع الفم    

 وعليــه فهنــاك مراحــل بــين الفــتح     -وهنــا تتكــون الكــسرة أو اليــاء المديــة    -نقطــة فيــه  

 فاإلمالة الـشديدة هـي      ، من شديدة ومتوسط وسواهما    والكسر تتشكل فيها صور اإلمالة    

 مع مالحظة أن انفراج الشفتين      ،أقرب إلى الحنك األعلى، والمتوسطة هي إلى القاع أقرب        

  .١في حالة اإلمالة يكون دون االنفراج حال النطق بالكسرة الخالصة

   : مسائل االعتداد بالعارض وعدمه في باب اإلمالةتحليل
سابقاً عن ابن الجزري تقريره من أن األصـل فـي بـاب اإلمالـة عـدم االعتـداد                    نقلنا   قد     

وردت إمالـة األلـف قبـل الـراء         ) كـال إن كتـاب اإلبـرار لفـي نعـيم           (:بالعارض، ففي قوله تعـالى    

 مـع إمالتـه يـدغم    عمـرو إمالة كبرى عن، ومجوز هذه اإلمالة هو كسر الراء الثانية، إال أن أبا        

، وكان األصل على زوال مجوز اإلمالة وهـو الكـسر باإلدغـام، ومـع ذلـك       الراء في الالم أيضاً   

  .فإنه أمال مع اإلدغام، وعليه فلم يعتد بعارض اإلدغام

 ارعـذاب النـ  (، و)إن كتـاب األبـرار لفـي   ( باقية مع اإلدغام في نحـو واإلمالة" : الداني قال    

 .٢"وشبهه؛ لكونه عارضاً) ربنا

ألمال اتفاقاً مع ذهـاب الكـسرة    ) األبرار( فإنه لو وقف على      ،عتبر المذهب قوي م   وهذا    

  .بالوقف، واإلدغام نظيره في ذلك، فالكسرة منوية

 وهـذا   " : السمين الحلبي يـرد علـى مـن اختـار عـدم اإلمالـة لعـارض اإلدغـام بقولـه                    فهذا

إن ذهبـت   يعني أن الوقـف و   ،مرجوح؛ ألن الوقف ال يمنع اإلمالة لكونه عارضاً، فكذا اإلدغام         

 .٣ "فيه الكسرة فهي منوية

                                     
  . ١٦٣ : اللغوية األصوات في ، ٦٥ : العربية اللهجات في- ١
  . ٢٧ : يسيرالت- ٢
  .١/٥٥٣:  النضيد العقد - ٣
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 مقابــل ذلــك فقــد روي عــن ابــن حــبش عــن الــسوسي اعتــداده بعــارض اإلدغــام   وفــي

  عمـــــران،آلســـــورة ( g h i j k { w x y      zلمنـــــع اإلمالـــــة فـــــي قولـــــه 

 ،)١٩٠اآليــــة ســــورة آل عمــــران،(g h i j k { ̀ a    z ،)١٩١/١٩٢اآليتــــان

 .١واألكثر على خالفه

 يَّنْـتُ  ثـم بَ   " : وفي هذا يقول ابـن مالـك       ، األمرين جواز النحو يقررون في هذا الباب       وأئمة

 ، جــاز أن تمــال، وأال تمــالقْــفٌأن األلــف المكــسور مــا بعــدها إذا زالــت الكــسرة بإدغــام أو وَ 

 .٢"زم اإلمالة مع اإلدغام العارض أحسن من اإلمالة مع اإلدغام الاللكنّ

 : إبقاء اإلمالة فـي الـراء وصـالً فـي قولـه تعـالى         من وشعبة   حمزة ما سبق ما رواه      ونظير

{ o p z )إال الـساكنين؛ ومـا ذاك   ــــاء ستحذف اللتقـا مع أنه؛)٧٧سورةاألنعام،اآلية 

 .٣ حذف األلف جاء عارضاً ألن

  : مقابل ما سبق قد يعتد بالعارض ألجل اإلمالة، وهذا يأتي على صور منهاوفي

واوي ال تجـري   ) زكـى (مـع أن أصـلها      ) تزكّـى  (لـة  التصريفي، نحو إما   االعتداد بالعارض -أ

ــ   ــة، فـ ــة، فروعــي هــذا العــارض، وجــاء       ) تزكــى(فيــه اإلمال ــى تزكّيــت فجــاءت يائي تتــصرف إل

  .٤ كما جرت في يرضى ونحوه،مسوغاً لإلمالة

مـع أن أصـلها واوي؛ إذ هـي مـن العلـو          ) العلى( المعنوي، نحو إمالة     بالعارضاالعتداد  -ب

 إلـى اليـاء؛ إذ اليـاء أخـف مـن            هـا  أنها لمـا كانـت صـفة والـصفة أثقـل مـن االسـم ناسـب رد                  الإ

  .٥الواو

                                     
  . ١/١٢٢ : واإلتحاف ،١/٢٩٩ : النشر- ١
  .٤/١٩٧٥ : الشافية الكافية شرح-٢
  . ١/١٨٢ : الكشف- ٣
  . ١/١٧٧ : الكشف- ٤
  . ١/١٩٠ : الكشف- ٥
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 والكـسر   ، العلماء بين الكـسر الـالزم الـذي هـو مـن بنيـة الكلمـة                رّق هذا الباب فَ   وفي    

 ،)آنية (: ذكره مكي من أن إمالة نحو      ما فانظر إلى    عرابا،العارض الحادث في أواخر الكلم إ     

لـدوري أبـي    ) النهـارِ ( و ،)النـارِ  (:لكـسر مـا بعـد األلـف أولـى مـن إمالـة نحـو               ) عابد( و ،)اربمش(و

عمر، وما ذلك إال ألن الكسر الزم في األول عارض في الثاني، وبه يتبين أن االعتداد باألصـل              

 وإن لم يكن ثمة خالف في هذا الباب بين القـراء،            ،١الثابت هو المقدم على العارض المتغير     

  . هو عرض جار على اعتبار األصل في جميع المسائلوإنما

 

@     @     @ 

 

                                     
  . ١/١٧١ : الكشف- ١



 

 
٥٦ 

 عرض وتحليل :الجوانب الصوتية في االعتداد بالعارض وعدمه عند القراء
  بن فهد بن بتال الدوسريعبداهللا.د

 

 :الخاتمة

  : إلى جملة من القضايا موجزة فيما يأتيحثانتهى هذا الب

ــأتي علــى صــورتين  -  عنــد وجــدناه فأمــا المعنــوي فقــد  ، معنــوي، وصــوتي :أن العــارض ي

ضح في طبيعة المـنهج عنـد    واهذا و؛النحويين، وال يكاد يوجد عند القراء فيما اطلعت عليه 

 القراء، وأخذ جانباً مهماً   دالقراء القائم على التلقي والرواية، أما الصوتي فقد برز بوضوح عن          

  .من العرض والتحليل عند علمائهم

 .أن الغالب عند القراء عدم االعتداد بالعارض-

 بـاب اإلمالـة     قرر القراء في هذا الباب أن األصل في بـاب المـد االعتـداد بالعـارض، وفـي                 -

 . وهذا على نحو أغلبي،عدم االعتداد بالعارض

  .رْشهاأن غالب إشاراتهم لهذا الباب كانت فيما يخص أصول القراءة ال فَ-

أن االعتــداد بالعــارض فيــه مخالفــة لألصــل، وإنمــا اعتــد بــه ألنــه مــسموع ممــن يجــب     -

  . ردهيسوغاألخذ عنه، وال 

روب القيـاس يحـاول معـه العلمـاء توجيـه       مـن ضـ   ضـرب فكرة االعتداد بالعارض هـي      -

 .مخالفة األصل

 ويأخذ له محالً من النظر والفكـر اللغـوي إن رجـع إلـى أصـل معتبـر        ىأن العارض يتقوّ  -

  . وهو ضعيف إن رجع إلى أصل مختلف فيه أو شاذ في القياس أو االستعمال،وشائع

ا االعتــداد بالعــارض  فــي قــضايلنحــوياتبــع علمــاء القــراءات مــا انتهــى إليــه التحليــل ا  -

  .وعدمه، فعندهم كما عند النحويين أن األصل عدم االعتداد بالعارض

 لـضروب مـن التخفيـف    جـاء  إنمـا  مما خرج عن األصـل واعتـد فيـه بالعـارض             ثيراًأن ك -

  .الصوتي، ومراعاة السهولة في النطق

 

@    @    @ 
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  والمراجعالمصادر
  . دار الكتب العلمية.شامة أبو .إبراز المعاني من حرز المعاني-

  .٣ ط. دار الكتب العلمية،لبنان.أنس مهرة:  تحقيق. أحمد بن محمد البنا.إتحاف فضالء البشر-

 .٨ ط. عالم الكتب،القاهرة.أحمد مختار عمر/د:  ترجمة وتعليق. ماريوباي.أسس علم اللغة-

 .١ ط. دار وائل،عمّان.يتيةسمير شريف إست/ د.األصوات اللغوية،رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية-

  .م١٩٩٠ . دار الفالح للنشر والتوزيع،األردن.محمد علي الخولي/ د.األصوات اللغوية-

  .١ ط. دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّان.عبد القادر عبد الجليل/  د.األصوات اللغوية-

 عبدالحـسين  :قيـق  تح. أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن الـسراج   .األصول في النحو  -

  . مؤسسة الرسالة، بيروت.الفتلي

 مركــز .د عبدالمجيــد قطــامِش/ تحقيــق. أبــو جعفــر أحمــد بــن البــاذِش .اإلقنــاع فــي القــراءات الــسبع-

  .١ ط.إحياء التراث اإلسالمي،جامعة أم القرى

مكتبـة   ال . محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم        : تحقيـق  . الـسيوطي  .بغية الوعاه فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة         -

  .العصرية،بيروت

     . بيروت.دار الكتاب العربي.  القاضيفتاح الشيخ عبد ال.البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة-

  .٢ ط، دار الكتاب العربي، لبنان. اوتو تريزل: تحقيق. أبو عمرو الداني.التيسير في القراءات السبع-

الـدار المـصرية    .عبدالـسالم هـارون،وآخرون   /ي، تحقيـق   محمـد بـن أحمـد أبـو منـصور األزهـر            .التهذيب-

  .للطباعةوالنشر،القاهرة

 تحقيــــق مجموعــــة مــــن طــــالب جامعــــة  . أبــــو عمــــرو الــــداني .جــــامع البيــــان فــــي القــــراءات الــــسبع -

  .١ ط.الشارقة،اإلمارات

ــابي    .حاشــية الــصبان علــى شــرح األشــموني أللفيــة ابــن مالــك     - ــاء الكتــب العربيــة، عيــسى الب  دار إحي

  .حلبيال

  . دار الرسالة. سعيد األفغاني: تحقيق. عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة.حجة القراءات-

  . دار الفكر، عمّان.إبراهيم السامرائي/ د: تحقيق. علي بن عيسى الرماني.الحدود-
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 ١ ط. عالم الكتب،القاهرة.سعد عبد العزيز مصلوح/دراسة السمع والكالم، د-

 . عالم الكتب،القاهرة.حمد مختار عمرأ/ د.دراسة الصوت اللغوي-

ــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون    - ــم، .د أحمــد الخــراط / تحقيــق. الــسمين الحلبــي .ال  دار القل

  .دمشق

دروس في علم أصوات العربية، جان كـانتينو، ترجمـة صـالح القرمـادي، الجامعـة التونـسية، نـشريات                    -

  .ةمركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعي

 . دار المعارف،القـاهرة .د شـوقي ضـيف  /  تحقيـق . أحمـد بـن موسـى بـن مجاهـد     .القـراءات السبعة في   -

   .٢ط

 دار الفكــر . أبــو القاســم علــي بــن عثمــان القاصــح    .ســراج القــارئ المبتــدئ وتــذكار المقــرئ المنتهــي    -

  .للطباعة والنشر والتوزيع

 دار . محمــد نــور الحــسن، وآخــرون :يــق تحق. محمــد بــن الحــسن الرضــي االســتراباذي .شــرح الــشافية-

  .ـه١٣٩٥ .الكتب العلمية،بيروت

 أبــو عبــداهللا محمــد بــن   .شــرح الفاســي علــى الــشاطبية المــسمى بــالآللئ الفريــدة فــي شــرح القــصيدة     -

 مكتبــة الرشــد، .عبــدالرازق بــن علــي إبــراهيم موســى :  تحقيــق وتعليــق.الحــسن بــن محمــد الفاســي 

  .١ ط.الرياض

 دار الكتب . أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي      : تحقيق .أبو سعيد السيرافي   .شرح كتاب سيبويه  -

  .١ ط.العلمية،بيروت

 مركز إحياء . تحقيق عبد المنعم هريدي. محمد بن عبداهللا بن مالك الجياني.شرح الكافية الشافية-

 . الطبعة األولى.التراث، جامعة أم القرى

أيمـن رشـدي   / تحقيق د.حمد بن يوسف السمين الحلبي أبو العباس أ .العقد النضيد في شرح القصيد    -

  .١ ط. دار أنوار المكتبات للنشر والتوزيع،جدة.سويد

  .١٩٩٨ . أزمنة للنشر والتوزيع،األدرن.عبدالقادر عبدالجليل/ د.علم الصرف الصوتي-

  .ل ومكتبة الهالدار .إبراهيم السامري/مهدي المخزومي، ود/ د: تحقيق. الخليل بن أحمد.العين-
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 دار . عبــدالكريم إبــراهيم الغربــاوي: تحقيــق. حمــد بــن محمــد أبــو ســليمان الخطــابي.غريــب الحــديث-

  .هــ١٤٠٢  ط .الفكر

 دار .محمـود فجـال  / تحقيـق د . محمد بن الطيب الفاسي.فيض نشر االنشراح من ورض طي االقتراح -

 .١ ط.البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث،دبي

 دائرة الـشؤون الثقافيـة   .غالب فاضل المطلبي  / د .للغوية دراسة في أصوات المد العربية     في األصوات ا  -

 .١٩٨٤ .والنشر، بغداد
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 Phonetic Aspects ofConsidering or not-ConsideringAl‘aridhin the Recitation 

of theQur’an PresentationandAnalysis 

Dr. Abdullah Fahd Al-Dossary 

Department of Syntax, Morphology and Philology, 

College of Arabic Language 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This study deals with phonetic aspects related to the consideringor non-

considering of Al-‘aridhin Qur’an reciting. The study discussesAl-‘aridh issue in 

syntax, giving a brief explanation of the semantic aspect and detailed explanation 

of the pronunciation aspect. 

     It also gives some examples to clarify the rules that scholars use to explain 

what the reciters do and the impact of the  rules of the voice in this matter, 

especiallythe rule of the facilitation of pronunciation,  explaining it in a clear 

way.The study also states scholars’ opinions on the difference between the 

reciters in relation to considering or not consideringAl-‘aridh.

     The researcher relied on the results of modern phonetic studies in 

describing some phonic phenomena using these studies in phonetic analysis 

when needed.

The researcher relied on the results of the modern phonic study in describing 

some phonic phenomena using this study in phonic analysis, when needed.  
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  العربية اللغة كلية ــ اللغة وفقه والصرف النحو قسم
 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

 
 
 

  
 

 :ملخص البحث
 بهــا، لَحِقَــت التــي العربيــة الملألعــ النحويــة واألحكــام دالليــا، صــوتيا تأصــيال) ويــه (كلمــة البحــث يتنــاول

 صــورٍ علـى  فعرَّبوهـا  العـرب  فيهـا  تــصرف ثـم  األصـل،  فـي  فارسـية  أعجميــة كلمـة  أنّهـاَ  إلـى  الدراسـة  وخلـصت 

 المزجـي،  بالمركـب  بهـا  خُتمَـتْ  التـي  األعـالم  وألحقـوا  العربـي،  االسـم  أحكام عليها وأجرَوْا متعددة، صوتية

 والجمـع،  والتثنيـة  والحكايـة،  واإلعـراب  والبنـاء  التركيـب  جهـة  نمـ  المزجـي  المركـب  أحكام عليها فأجرَوْا

 الــصوتي، ولفظهــا العجمــي، ألصــلها استــصحابا لهــا الخــصوصية مــن شــيء مــع والنــسبة، والتــصغير والتــرخيم

 .المزجي وتركيبها

 
 



 

 

 



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٧١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 :تقدمة
 : هللا وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد

التي ختمت بها بعض األعـالم اتفـق أهـل العلـم علـى أنهـا فـي أصـلها                    ) ويه( الحقة فإن 

ــسانها فنطقــت بهــا واســتعملتها، بــسبب          ــى ل ــة فارســية، ولكــن العــرب نَقلتهــا إل أعجمي

 مــن العــرب، فاســتعملوها ا كثيــر مــنهم، فــصاروا جــزءًاخــتالط أهلهــا بــالعرب حتــى تعــرَّب

 كما فعلوا في سائر األلفاظ التي نقلوها وعرَّبوها، وكان مـن سـنن العـرَب                ا،استعماال عربيًّ 

 األلفاظ األعجمية األصل أن يتصرفوا فيهـا بمـا يوافـق اللـسان العربـي، ويُخـضعوها                  هذهفي  

نطقهــا وتجــري بهــا ألــسنتهم، وأمثلــة  لقــوانين العربيــة؛  لتوافــق لغــتهم ويــسهل علــيهم  

ــي الفارســي            ــة كــأبي عل ــرة ال تكــاد تُحــصى، كمــا ذكــر جمــع مــن علمــاء العربي ذلــك كثي

ــرَّب(وتلميــذه ابــن جنــي وأبــي منــصور الجــواليقي الــذي خــصص كتابــه      لهــذا الغــرض،  ) المعَ

 .وغيرهم

تـي   كنت يومًا في مجلس علمـي جـرى فيـه الحـديث عـن هـذه اللفظـة واألعـالم ال               وقد  

لحقتْ بها، فكثر الخالف وتنوَّعَتْ اآلراءُ دون حـصول نتيجـة تُـذكَر، فجعلـتُ أبحـث عمـن                   

خصــصها بالكتابــة والبحــث، فلــم أظفــر بــشيء شــافٍ، فعندئــذ انتــدبت للبحــث فيهــا، وفــي   

ــة، علمــتُ أنَّ مجمــع اللغــة          ــاء جمــع شــتات الدراســة وتنظيمهــا بعــد مــضي ســنة كامل أثن

 يوسـف  فيـه  الموضـوع نفـسه، للباحـث        فـي تية قد نـشر بحثـا       العربية على الشبكة العنكبو   

 تاريخيـة   ةدراسة استقرائية تحليلية شـرعية لغويـ      ) ويه(العَلَم المختوم بـ  : "األشبح عنوانه 

 ولكن تَبَيّنَ لي بعد     ، مشروعي عن فكدت أصرف النظر     ،فطالعته فألفيته وافيا مفيدًا   " أدبية

ى مـا قـصدته، فقـد كـان بحثـه جمعـا لكـل شـيء              التأمل أنه لم يتجـه اتجـاهي، ولـم يقـصد إلـ            

 منه إال بشيء    حْظَوأما الدراسة النحوية التي هي صلب دراستي أنا فلم تَ         ) ويه(بلفظةيتعلق  

 البحـث  فـي  ار لـي االسـتمر  فبـدا  ال يغنـي شـيئا عمـا يحتاجـه القـارئ المتخـصص،              ،يسير جـدًا  

ــصًا ــوْتًا الجانــب التأصــيلي لهــذه الالحقــة  مُخصِّ ــوًا،  وداللــةً صَ  علــى مــا يــؤدي هــذا  مقتــصِرًاونحْ

 .واهللا أسأل اإلعانة والتوفيق. الغرض من المناقشة والتحليل والنقول
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 نحويّ دالليّ صوتي تحليل :النحوية وأحكامه) ويه(بـ المختوم العَلَم حقيقة
 األنصاري مهدي بن محمد بن اهللا عبد. د
 

 األعجمية الكلمة في العربِ تَصرُّف
 فيـه،  تـصرفوا  لغـتهم  إلـى  األعجميـة  األعـالم  مـن  عَلَمـا  نقلـوا  إذا أنهـم  العرب عادة من

 النطـق،  بطريقـة  يتعلـق  مـا  سـيما  وال يـة، العرب قـوانين  بهـا  يوافـق  بطريقـة  وجعلـوه  فعرَّبوه

 يتطلـب  وقـد  الـصوتي،  التقريـب  ضـروب  مـن  بـضرب  العربيـة  إلـى  األعجمية األصوات وتقريب

ــرًا ذلـــك ــي؛ االســـم عليـــه كـــان الـــذي األصـــل فـــي تغييـ ــدال والقلـــب بالحـــذف األعجمـ  واإلبـ

 ةالكلمــ لتكــون الــصرفي؛ التغييــر ضــروب مــن ذلــك ونحــو والزيــادة، والتــسكين والتحريــك

 ألفــاظ مــن العــرب كــالم فــي جــاء مــا باســتقراء ملحــوظ إجــراء وهــذا العربــي، النطــق وَفــق

 .أعجمية أصول ذوات

 فمـن  عـربيين،  وليـسا  أعجميان، اسمان) ومَدْينَ مريمَ (إنّ قلتَ فإن: " جني ابن قال     

 أنهـم  ىتـر  أال معًـا،  القبـيالن  فيـه  يتـساوَى  موضـع  هـذا  قيـل  للعربيّ؟ هو ما فيهما أوجبتَ أين

 علــى الحديــد) الموســى (حملــوا كمــا العربــي علــى حمــال) مُفْعَــل (أنــه علــى) موســى (حملــوا

 بينهمـا  يفرقون لكنهم :" قال ثم لذلك، أخرى بأمثلة ومثَّل )١(...."بينهما يخالفوا فلم ذلك؟

 بـين  أيـضا  ويفـصلون  المعرفـة،  األعجمـي  فـي  إيـاه  ومـنعهم  العربي، في االشتقاق تجويز في

 فأمـا  خاصـة،  العلميـة  مـع  بالعُجمَـة  أيضا ويعتدُّون نَعَمْ وتركه، الصرف في والعجمي العربي

 لفـظُ  خـالف  إذا تـراهم  أال بينهمـا،  يفرقـون  ال فـإنهم  واإلعـالل  بالـصحة  الحروف من األصول

 تليــه، التــي حــروفهم مــن الحــروف أقــرب إلــى جــذَبوه العربيــةَ الحــروفَ األعجمــي الحــرف

 .ووضحه لذلك أمثلة وذكر )٢(..."مخرجه؟ من وتقرب

ــد    ــذي مؤلفــه فــي أيــضا،) هـــ٥٤٠(الجــواليقي منــصور أبــو العالمــةُ الحقيقــةَ هــذه وأكَّ  ال

 مــا كثيــرًا أنهــم اعلــم: "قولــه فيــه ذكــره وممــا األعجمــي، الكــالم مــن للمعــرَّب خصــصه

 مـن  ليـست  التـي  الحـروف  فيبـدلون  استعملوها، إذا األعجمية األسماء تغيير على يجترئون

                                     
  ٥٧ص المبهج) ١
 . نفسه السابق) ٢



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٧٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

ــ ــى روفهمحـ ــا إلـ ــا، أقربهـ ــدال مخرجـ ــئال الزم؛ واإلبـ ــدخلوا لـ ــي يـ ــا كالمهـــم فـ ــن لـــيس مـ  مـ

 يكـون  التغييـر  وهـذا  العـرب،  أبنيـة  إلـى  الفارسـيّ  الكـالم  مـن  البنـاءَ   غيَّـروا  وربمـا  حروفهم،

ــدال ــادة أو حــرف، مــن حــرف بإب ــدال أو حــرف، نقــصان أو حــرف، زي  أو بحركــة، حركــة إب

 وضـرب  )١("يغيّـروه  لـم  حالـه  علـى  الحرفَ تركوا ربماو ساكن، تحريك أو متحرك، إسكان

 .كثيرة مُثال لذلك

 بـه  ونَطقَـتْ  فيـه  فتـصرفت  األعجميـة  األسـماء  مـن  العـرب  نقلته ما العلماءُ عدَّ ولهذا    

 الموجـودة  الكلمـاتُ  األلفاظ من النوع هذا ومن عربيًّا، وأقيستها العربية األلفاظ وَفْق على

 بـه  تـسمح  مـا  وَفْـق  علـى  به ولفظوا به فتكلموا غيرهم، كالم من أصله كان مما القرآن في

 تلك أن على ذلك فدل مَحْضٌ، عربيٌّ والقرآن كذلك، به القرآنُ نزل ثم اللغوية، سجاياهم

 سـالئقهم  وفـق  واسـتعمالها  لهـا  العـرب  بنطـق  العربـي  الكـالم  جملة من صارت الكلماتِ

 .)٢(العلماء من واحد غير هذا وذكر اللغوية،

 نقــم األعجميــة األســماء مــع تعــاملهم فــي العــرب عنــد المتبَــع اإلجــراء هــذا وألجــل   

 األسـماءِ  إقرارَ إجازتَهم بالقاهرة العربية اللغة مجمع على اهللا رحمه شاكر أحمد الشيخ

ــة ــى العربــي النطــق فــي وإبقاءَهــا األعجمي ــد أصــولها عل ــه وممــا أهلهــا، عن : " اهللا رحمــه قال

 واحدًا وروحًا يجمعها، واحدًا معنىً فيها يرى المجمع، أقرها التي عالماأل لقرارات والقارئ

ــى الحــرصُ: عليهــا يــسيطر ــاء ينطــق أن عل ــة أبن ــاألعالم العربي ــون التــي ب ــى ينقل  لغــتهم إل

 ال أعجميـة  لكنة كل ارتضاخ على العربي اللسان وقَسر أهلوها، بها ينطقها التي بالحروف

 سـنن  خـالف  وأنـه  المفاسـد،  مـن  ذلـك  علـى  يترتـب  مـا  بـيّن و ...."العـرب  حـروف  في لها مثال

                                     
 .٥٤ األعجمي الكالم من المعَرّب)  ١
 . ٢٦٩ـ١/٢٦٨ للسيوطي والمزهر ،١/٤٣٨ حيان ألبي االرتشاف: انظر) ٢



 

 
٧٤ 

 نحويّ دالليّ صوتي تحليل :النحوية وأحكامه) ويه(بـ المختوم العَلَم حقيقة
 األنصاري مهدي بن محمد بن اهللا عبد. د
 

 المعـرَّب  كتـاب  لتحقيـق  تَقْدِمتِـه  فـي  ذلـك  ذكـر  األعجمـي،  الكـالم  مـن  ينقلونه فيما العرب

 .)١("األعالم تعريب في كلمة: "سماها مقالة ضمن للجواليقي

 فـي  دتور التـي  األعـالم  فـي  النظـر  من المستفاد أن إلى انتهى ثم المسألة في وفصل    

 الحـروف  فـي  مغيَّـرةً  العربيـة  إلـى  تُنقـل  "األعالمَ تلك أن نَقْالً األوثق هو الذي الكريم القرآن

 أبــدًا تُنقَـل  ال وأنهـا  يقاربهـا،  مـا  أو كَلِمِهــم أوزان وإلـى  وحـدَها،  العـرب  حـروف  إلـى  واألوزان،

 .)٢("أهلها ينطقها كما

 أئمـة  عـن  النقـول  من تقدم لما قالمواف هو اهللا رحمه شاكر أحمد الشيخ ذكره وما   

 تـأثر  ممـن  كثيـر  إليـه  يـسعى  لمـا  خالفـا  وغيـرهم،  حيـان  وأبـي  والجـواليقي  جنـي  كابن اللغة

 قـوانين  واتخـذوا  ولغاتهـا،  الثقافـات  لتلـك  العربية إخضاع أرادوا الذين األعجمية، بالثقافات

 وطـرق  بأصـواتها  االلتزام تقتضي اللغة على المحافظة أن وتناسَوْا! ظِهْرِيًّا وراءهم العربية

 .الْخُلَّص أهلها عند هي كما ودالالتها نطقها

 تـصرفوا  قـد  العـرب  أن يجـد  بـاألعالم  الملحقـة  هـذه ) ويـه  (كلمـة  تطـورات  يتتبع ومن    

 قالـه  لمـا  مصداقا النطق، في اآلن نجده ما إلى صارت حتى العربية، قوانين مقتضى على فيها

ــشيخ ــن شــاكر أحمــد ال ــن ســبقه ومَ ــة علمــاء مِ  فــي ذلــك وســيتبين اهللا، رحمهــم العربي

 .اهللا شاء إن اآلتية المباحث

 

@    @    @ 

    

 

 

                                     
 . ١٨ص المعرب كتاب مقدمة) ١
 .٢٠ص المعرب لكتاب المحقق مقدمة) ٢
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 بها النطق وأوجه الكلمة أصل
ــاولهم ألحكامهــا، وأوضــاع نطقهــا التــي        وباســتقراء ــد تن ــة عن ــه علمــاء العربي  مــا كتب

 : اآلتية اللفظية واألصول الصوَر نجد لها ،استقر الناس عليها

 ثـم  سـاكنة،  هـاء  بعدها قبلها ما مضموم مدية واو األول أصلها أنَّ) ـُوهْ: (ولىاأل الصورة

) هــ ٣٦٨ (الـسيرافي  قـال .  لهـا  العربـي  االسـتعمال  في الهاء قبل الياء عليها زيدت ذلك بعد

 زيـادة  هـو  وإنمـا ) عَمْـرُوهْ  (هـو  إنمـا  اللفـظ،  هـذا  غير على العجَم كالم في هو):" عَمْرَوَيْه (في

 ألن مبقـاة،  والـصوتية  الـصوت  لفـظ  فغيّـروا  العـرب،  كـالم  فـي  المعـروف ) عَمْرٍو( على صوت

  )١(..."ألفاظهم سائر اختلفت كما العجم، أصوات تخالف وغيرها بالبهائم العرب أصوات

ــه وأمــا):" هـــ١٨٠(ســيبويه لقــول شــرحا ذلــك الــسيرافي ذكــر    ــه عَمْرَوَيْ ــه زعــم فإن  أن

  )٢(..."األعجمية يُلزَم لم شيئا آخره وألزموا األعجمية، األسماء من ضربٌ وأنه أعجميٌّ،

 مقولـة  أهمية وتأتي). قال (بمعنى" زعم"و الخليل، شيخه به يريد" زعم "سيبويه وقول

 واليُـستبعد  األصـل،  فارسـي  وكونـه  العربـي،  النحـو  أعـالم  أحد كونه في السابقة السيرافي

 .قومه بلغة خبيرا يكون أن

 الحقــة عــن عبــارة الفارســي أصــلها فــي الكلمــة هــذه تكــون لروايــةا هــذه علــى وبنــاءً    

 التي) أُوفْ (الحقة يوافق وهذا بينهما، ياء بدون ساكنة، هاء بعدها طويلة ضمة من مكونة

 الفــــروفْ،: مثــــل لهــــا، يخــــضع ومــــا وأجناســــها الروســــية األمــــة فــــي شــــائعة اآلن نجــــدها

ــأ ذلــك، ونحــو....ومــاركينوفْ وأحمــدوفْ، ومــسخادوفْ، ــا توني  بعــد الــساكنة بالفــاء هاهن

 مـن  اسـم  بـأي  ويُلحقونها هناك، الطويلة الضمة بعد الساكنة الهاء مكان الطويلة، الضمة

ــة، أو األعجميــة أســمائهم ــادة فيهــا تــصرفوا العــرب اســتعملها فلمــا العربي ــاء بزي  قبــل الي

                                     
 . ٤/٦٧ لسيبويه السيرافي شرح) ١
 .  ٣/٣٠١ سيبويه) ٢
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 نحويّ دالليّ صوتي تحليل :النحوية وأحكامه) ويه(بـ المختوم العَلَم حقيقة
 األنصاري مهدي بن محمد بن اهللا عبد. د
 

 لتـصير  الـواو؛  حـوا وفت والضمة الواو بين الصوتية للمجانسة واوًا الطويلة الضمة وقلب الهاء،

 ).وَيْه: (وهو عربي صوت إلى الكلمة

: اسـمك  أنت: له فقلت) الحفيظوف عبد : (اسمه البلدان تلك من شيخًا سألت وقد    

 مـضافة  الالحقـة  هـذه  يجعلـون  الـبالد،  تلـك  سُنَّة هذه فقال الالحقة؟ هذه فما الحفيظ، عبد

 فـي  النـسب  يـاء  بمنزلـة  وهـي  لهـم،  تبـعٌ  أنـه  علـى  للداللـة  وغيرهم اآلدميين من عَلَمٍ كل إلى

 األعالم في نجدها التي) ويه (كلمة معنى فما له قلت ثم الشيخ، هذا لي ذكر هكذا العربية،

 النـسب،  يـاء  بمعنـى ) أُوهْ: (فيهـا  واألصـل  فيهـا،  متـصرَّف  وهـي  مثلهـا،  هـذه  فقـال  قديم؟ منذ

 .االسم بهذا المسمى الشيء إلى االنتماء على للداللة

 أبـي  العالمـة  عـن  نقلُـه  تقـدم  لمـا  الموافقـة  تمـام  موافـق  الـشيخ  هذا ذكره الذي هذاو    

 مـن  نجـده  لمـا  الموافـق  الوجـه  وهـو  سـيبويه،  لكالم شرحه في اهللا رحمه السيرافي سعيد

 تقتـضيه  مـا  علـى  أخرى بأوجه فيها تصرفوا العرب أن غير الالحقة، بهذه المختومة األعالم

 .سيأتي كما سالئقهم،

 مـن  سـيأتي  مـا  إلـى  فيـه  ينظـر  أن ينبغـي  العربية اللغة في النسب بياء تشبيهها نولك  

 علــى ال الداللــة، عمــوم جهــة مــن مُلــتمس شــيء ذلــك وأن المقلوبــة، اإلضــافة مــن نــوع أنهــا

 لهـذه  منـسوب  االسـم  هـذا : فمعنـاه ) الحفيظفـوف  عبـد  (قيـل  فـإذا  العربية، النسبة طريقة

) سـيب  (إلـى  المنـسوب  بمعنـى ) سـيبويه  (ومثلـه ) أوف(قـة بالح لهـا  النـسبة  تكون التي األمة

 . العالمة بهذه

 بالكـسر  الهـاء  وتحـرك  سـاكنتان،  وهـاء  ياء بعدها مفتوحة بواو) وَيْهْ: (الثانية الصورة

 اللفظـة  هـذه  وجـاءت  المشابهة، العربية األصوات سائر شأن هو كما ،)١(الساكنين اللتقاء

 تـصغير  فـي  مُوَيْـه، : نحـو  العربية، الكلمات من مصغَّرال وزن يوافق ما على العرب بها ونطق

                                     
  ١٠٨ص الرجال أسماء ضبط في المغني: انظر) ١
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 لهــاء إضــافتها عنــد الكلمــات بعــض مــن والمجــرور المنــصوب المثنــى آخــر وصــورة ،)١(المــاء

ــهِ،: نحــو الغائــب، ــهِ أخَوَيْ ــل اســمَ والهــاء الــواو، بفــتح أيــضا العربيــة فــي وجــاءت... وأبَوَيْ  فعْ

ــهَ: "الخليــل قــال النــداء،و اإلغــراء وبمعنــى ،)٢(والتحــريض الحــثّ بمعنــى  إغــراء، منــصوبة؛: وَيْ

: فيقـول  يُنَـوِّن  مَـنْ  ومـنهم  إغـراء، : وَيْهَ): "هـ٤٥٨(سيده ابن وقال ،)٣("اضرِبْ فالنُ وَيْهَ: يقال

 )٤(..."وَيْهًا

 :الشاعر قال واهًا،: و فالن، يا ويْهًا: التنكير عند ويقال   

 مُستَعْجِلْ واشِكٌمُ فإنه     كُلْ وَيْهًا له قيل إذا وهْوَ

 )٥(يَنْكُلْ أنْ به أَحْجِ فإنه      فُلْ وَيْهًا له قيل إذا وهْوَ

 تُـستثقَل  الكـسرة  ألن األول؛ فمفتوحـة  بـالواو ) وَيْهَ (وأما): "هـ٣٤٧(درستويه ابن وقال

 إال غيـر،  ال الفتح على مبنية والهاء الشيء، على والتحريض لإلغراء موضوعة وهي الواو، في

 :الشاعر قال منوَّنَةٍ، وغيرَ منونةً تُستعمَل أنها

 )٦( " @زُفَُر يا أنْتَ وَوَيْهًا يزِيدُ وَيْهًا@

                                     
  ٤/١٠١ العين: انظر) ١
 ) ويه (مادة اللسان انظر) ٢
 بالنـصب  الفـتح  عـن  يعبـرون  األمـر  بدايـة  فـي  العربيـة  علمـاء  كـان  وقـد  الفـتح،  بالنصب ومراده ،٤/١٠٦ العين) ٣

 ألن صـحيح،  ذلـك  وكـل  والجـزم،  بالوقف السكون وعن والخفض، بالجر الكسر وعن بالرفع، الضم وعن
 انفتــاح عــن نــاتج فالنــصب بالحركــة، التــصويت حــال فــي النطــق لعــضو نعــوت أصــلها فــي اإلعــراب ألقــاب

 بالــضم التــصويت عنــد مكانهمــا عــن الــشفتين رفــع هــو والرفــع بالفتحــة، التــصويت عنــد الفمــوي تجويــفال
 . وهكذا....وإخراجه

 . ٤/٤٥٤ األعظم والمحيط المحكم) ٤
ــه ،٥٠٤ للــسيرافي المنطــق إصــالح أبيــات وشــرح ،٢٩٢ المنطــق إصــالح: انظــر) ٥ ــلْ: (وقول ــا: معنــاه) فُ  فــالن، ي

 دُعِــي إذا بأنــه يــصفه. ويجــبن يتــأخر) ينكُــلْ: (و لــه، قيــل مــا يفعــل بــأن جــدير فهــو بــه أخْلِــق بمعنــى) أَحْــجِ:(و
 ")ويه "مادة اللسان انظر.(جبنه من وأعرض أحجم والنجدة للدفاع دُعِي وإذا وأقبل، استعجل لألكل

 .٢٤٧ص وشرحه الفصيح تصحيح)  ٦
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 األقرب النطق هو الياء وسكون الواو بفتح الكلمة بهذه النطق أن هذا من ويُستفاد   

 أن ذلـك  يعنـي  وال فحـسب،  الـصوتية  المـشابهة  جهـة  من بتعريبها؛ األليق وهو العربية، إلى

 يـشبه  بمـا  نطقهـا  ضـبطوا  العـرب  إن نقـول  ولكنـا  العربيـة، ) ويه (من منقولة األعجمية) هوي(

 هنـا ) وَيْـه  (أن ذكـر  أحـدًا  أرَ ولـم ) : " هــ ٦٩٨(الحلبـي  النحـاس  ابن قال هنا ومن العربي، اللفظ

 فعلـــى بُنِــي  إذا) عَمْرَوَيْــه (و الفــتح،  علــى  مبنيــة  تلـــك ألن فعــل؛  اســم  هــي  التــي  مــن  منقولــة 

 لفظـا،  لمـشابهتها  العربية) وَيْه (على حُملت ولكن أعجمية، كونها يؤكد وهذا ،)١("الكسر

 معجمـة  وذال بـزاي : زَاذَوَيْـهِ ): " هــ ٩٨٦ (الهنـدي  وقـال  األحكـام،  مـن  لها ما بعض فأعطيت

 )٢(..."العنبــر بنــي مــن خــارجي رجــل هــاءٍ، وكــسر تحــت، مثنــاة وســكون وواو،مفتــوحتين،

 .الضبط هذا على فنصّ

 الوعيـد،  أو الحـزن،  أو ،)٣(التعجـب  أو التوجُّـع،  عند يقال صوت هاء بدون وحدها) يْوَ(و   

 وَيْ: و للـشيطان،  ويْ: أو الـشيطان،  ويلَ: و لفالن، وَيْ: نحو شيء، على الدعاء أو التهديد، أو

 هـاء، ال مـن  بـدال  الواو بعد السين أو الالم أو الباء أو بالحاء يؤتى وقد ،)٤(وكذا؟ كذا فعلتَ لِمَ

 .)٥(العرب كالم في مشهورة وكلها وَيْسٌ،: و وَيْحٌ،: و ويْبٌ،: و ويلٌ،: فيقال

 يكـسرون  أنهـم  غيـر  العـرب،  عنـد  اللفظـة  بهـذه  النطـق  أوجه أشهر هي هذه) وَيْهْ(و   

 علمــاء عامــةُ الوجــهِ هــذا علــى الــضبطَ واختــار سِــيبَوَيْهِ،: فيقولــون الــساكنين، اللتقــاء الهــاء

 وسـكون  المهملـة،  الـسين  بكـسر : سـيبويه : " اهللا رحمـه ) هــ ٦٨١(خلكـان  بـن ا قـال   اللغة،

 هــاء وبعــدها الثانيــة، اليــاء وســكون والــواو، الموحــدة البــاء وفــتح تحتهــا، مــن المثنــاة اليــاء

                                     
 . ٢/١٠٥١) التعليقة(بـ المعروف المقرب شرح) ١
 . ١١٧ص الرجال أسماء ضبط في المغني) ٢
 . ٢٩٢ص المفصل شرح في اإليضاح: انظر) ٣
  ١/١٣٧ األنباري البن الناس كالم معاني في الزاهر:  انظر) ٤
 . ١٣٩- ١/١٣٨ الزاهر:  انظر) ٥



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٧٩
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 االســمَ هــذا العربيــة أهــل يــضبط هكــذا ...فارســي لقــب وهــو البتــة، بالتــاء يقــال وال ســاكنة،

 )١(...."غيرهماو وعمرويه نِفطويه مثل ونظائره،

: فيقولـوا  تـاء  األخيـرة  الهاء هذه ينطقون ال العرب أن يريد" البتة بالتاء يقال وال: "قوله   

 الهـاء  هـذه  تكـون  أن مـن  ذلـك  يمنـع  ال ولكـن  االسـتعمال،  فـي  المعهود عن يخبر سيبوية،

 .سيأتي كما استعمالها، طُرق بعض في تاء عن مبدلة أصلها في

 هــذا فـي  النحـويين  مـذهب : رشـيد  ابـن  رحلـة  فوائـد  وفـي : "هللا رحمـه  الـسيوطي  وقـال   

 )٢(..."هاء ثم الياء، وسكون قبلها، وما الواو فتح: نظائره وفي

 األعجمـي  تاريخهـا  علـى  يـدل  وقـد  اللفظـة  لهـذه  الـضبط  مـن  النـوع  هذا إلى ينتمي ومما  

 وقـــد الســـم،ا بهـــذا القديمـــة الجاهليـــة أزمـــان فـــي الفارســـية األعـــالم بعـــضِ ورودُ: العتيـــق

ــبِطتْ  كليلــة (كتــاب فــي الــوارد المتطبِّــب الفارســي العــالم: منهــا الــضبط، بهــذا جميعــا ضُ

 .الفارسيّ الملك كشيرويه وغيرهما ،)٣(أَدُوَيْه: وصاحبه بَرْزُوَيْهْ،): ودمنة

 سـيبَوِيهْ : فيقـال  سـاكنة،  هـاء  ثـم  طويلة بكسرة مكسورة بواو) وِيهْ: (الثالثة الصورة

ــه (فــي النــاطقين تــصرف مــن نــوع وهــو وراهَوِيــهْ، وعمْرَوِيــهْ  نــزوع هــذا وســبب الــسابقة،) وَيْ

ــسرَتْ بعــدها، اليــاء مجانــسة إلــى الــواو حركــة  المجانــسة الحركــة هــي الكــسرة ألن فكُ

ــاء، ــهل وذلـــك لليـ ــى أداءً أسـ ــضاء علـ ــق، أعـ ــذا النطـ ــروف وهـ ــة معـ ــى باستفاضـ ــسنة علـ  ألـ

 للـسبب  ذلـك؛  ونحو...ولدِيه وعلِيك وإلِيه لِيهع: قولهم ومنه الصوتية، للمجانسة الناطقين؛

 قبـل  ما بكسر المتواترة القرآنية القراءات في قرئ الصوتية المجانسة هذه وألجل. نفسه

                                     
 . ٣/٤٦٥ األعيان وفيات) ١
 . ١/٤٠٠ الراوي تدريب) ٢
 مـن  الكتـاب  هـذا  في ورد ما صحة في المعاصرين بعض شكك وقد. ٤٢،٤٣،٤٧،٥٣ص ودمنة كليلة: انظر) ٣

 للعربيـة،  ترجمـه  الـذي  المقفـع  ابـن  توثيـق  وعـدم  وترجمتـه،  روايتـه  ضـعف  علـى  بناءً النوع، هذا من األسماء
 .أعلم واهللا
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 قــرئ وكــذلك )١( ..)وجيــوب وبيــوت، وشــيوخ، وغيــوب، عيــون،: (نحــو مــن كلمــات فــي اليــاء

 .بعدها الياء ألجل )٢(المفتوحة السين بكسر عَسِيتُمْ،): عَسَيْتُمْ (فيها

 فهـاء  مفتوحـة  يـاء  الـواو  وبعـد  بـضمة،  مـسبوقة  مديـة  بـواو  أي ،) ويَـهْ  ــُ : (الرابعة الصورة

 بينـه  والفرق اللفظة، لهذه الفارسي النطق أنه األقوال بعض في ورد الوجه وهذا ،)٣(ساكنة

 اوالـو  وتحريـك  األول، فـي  اليـاء  مـن  العجـم  إلـى  المنـسوب  األصـل  خلوّ هو األول الوجه وبين

: يقولون والعجَم: " خلكان ابن قال تقدم، كما العربية، األصوات بعض لتوافق بالفتح؛ فيه

 أن يكرهـون  ألنهم بعدها؛ المثناة الياء وفتح الواو، وسكون الموحدة، الباء بضم) سِيبُويَهْ(

 .)٤("للندبة ألنها) وَيْه (الكلمة آخر في يقع

ــه      ــةلل أنهــا مــراده" للندبــة ألنهــا: "قول ــوا اللفــظ، بهــذا العــرب عنــد ندب  اللفــظ فتحاشَ

 تـؤدي  ال ألنهـا  األعجمـي  باللـسان  النطـق  طريقـة  واختاروا المعنى، هذا إلى يؤدي ألنه العربي؛

 .سيأتي لما بقطعيّ؛ وليس ظنيّ، احتمال وهذا المعنى، ذلك إلى

 بـه  حَـوْن ينْ والمحـدثون : .... رشـيد  ابـن  رحلـة  فوائـد  وفـي : "اهللا رحمـه  السيوطي وقال   

 الهــاء، وإســكان اليــاء، وفــتح وسـكونها  الــواو، قبــل مــا بـضم  هــو: فيقولــون الفارســية، نحـوَ 

 بـالنطق  شـبيه  بأنـه ) ويَـهْ  ــُ (الوجـه  هـذا  علـى  فحكم. )٥("خطأ والتاء حال، كل على هاء فهي

 عــن ذكــره بمــا ذلــك وعلــل اختيــارَه، للمحــدثين ونــسب بعينــه، هــو يكــن لــم إن الفارســي،

 .)٦()"ويه (يحبون ال الحديث أهل: "قال أنه العطار لعالءا أبي الحافظ

                                     
 . ١٧٨ مجاهد البن السبعة انظر) ١
 . ١٨٦ مجاهد البن السبعة انظر) ٢
 .١٤٦ ، ١٠٨ ،٤٣ ص الرجال أسماء ضبط في المغني: انظر) ٣
 . ٣/٤٦٥ األعيان فياتو)  ٤
 . ٤٠٠/ ١ الراوي تدريب) ٥
 . نفسه السابق) ٦
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" نفْطُويَـة  "ــ  وسـيأتي  ــ  بـسام  ابـن  قـول  علـى  معلقًـا ) هــ ٧٦٤(الـصَّفَدِيُّ  ذلك ذكر وممن  

 الينطقـون  فـإنهم  المحـدّثين؛  عـادة  وهذه! بسام ابن من وقع ما أستغرب: " الصَّفَدِيُّ فقال

 فـإنهم  راهويـه  بـن  إسـحاق  خـال  مـا  ــ  الـصيغة  هـذه  لـى ع إال) ويـه  (أخراهـا  التي األسماء بهذه

ــه بــن إســحاق إال اليقولــون ــواو بفــتح راهَوَيْ ــ اليــاء وســكون ال  فــرأوا صــوت اســم أنــه علــى ـ

 )١("ودرستُويَه وزنجُويَه وحمُّويَه سيبُويَه: فيقولون) وَيْه (بلفظة التلفظ من التجنب

ــا المـــشار والكراهـــة      قـــد) وَيْـــه (كلمـــة كـــون: األول :اثنـــين أمـــرين علـــى مبنيـــة إليهـ

: والثـاني . تقـدم  كمـا  المـصائب،  مـن  مصيبة على والجزَع والحزن الندْب عند صوتًا تُستعمل

ــا  الكراهــة وهــذه. )٢("شــيطان اســم ويــه: "أنّ مــن والتــابعين الــصحابة بعــض عــن يُــروى م

 :أوجه ثالثة من مردودةٌ

ــوحي، طريــق عــن إال معرفتهــا يمكــن ال التــي األمــور مــن هــذا أنّ: األول   ممــا ولــيس ال

 ومـا  وسلم، عليه اهللا صلى الرسول عن شيء فيه يصحّ ولم واالستنباط، بالنظر إليه يُتوصل

 علـى  دليـل  فيـه  لـيس  ــ  عـنهم  بثبوتـه  اليقـين  وعـدم  ضـعفه  مـع  ــ  الـسلف  بعـض  عن فيه ورد

 .علميا به االحتجاج ينبغي ال ولذلك ،)٣(رفعه

 فـال  ،)٤(بالعَلَميـة  التركيـب  بعـد  وامَّحَـى  أُزيـل  قد اللفظة لهذه األصلي المعنى أن: والثاني

 .عليه عَلَمًا صارا بما اللفظين مجموع المعتبر بل له، اعتبار

 فـي  مركبـة  داللـة  لـه  لـيس  والـصوت  صـوتًا،  إال مفـردةً  تُستعمل ال هذه) ويه (أن: والثالث

 عنـد  عليه يدل ما فُهم وإنْ شيء، عن اإلخبار به يُراد ال خالص، ساذج صوت هو وإنما أصله،

                                     
 . ١٣١/ ٦ بالوفيات الوافي) ١
 قــول مــن لــه،)األهلــين معاشــرة (فــي النوقــاني عمــرو ألبــي ٧٠٨ص الحــسنة المقاصــد فــي الــسخاوي عــزاه) ٢

 وابـن  ،٤١٦ص تثـرة المن الـدرر  فـي  الـسيوطي  ذكـره  وكذا النخعي، إبراهيم التابعي وعن عمر، ابن  الصحابي
 . وغيرهم ،٥١٨ص المطالب أسنى في والبيروتي ،٢٩٣ص الخبيث من الطيب تمييز في الديبع

 . السابقة الحاشية في المراجع من ورد ما انظر) ٣
 . ٣/٣٥٧ للرضي الكافية شرح انظر) ٤



 

 
٨٢ 

 نحويّ دالليّ صوتي تحليل :النحوية وأحكامه) ويه(بـ المختوم العَلَم حقيقة
 األنصاري مهدي بن محمد بن اهللا عبد. د
 

 اإلنـسان  أن على العادة جَرَيان هي الداللة وهذه وضعية، غير طبيعية داللة ولكنها سماعه،

 ذلـك،  ونحو حزين، أو متندم أو متعجب أو متألِّمٌ أنه ذلك من فُهم الصوت هذا منه صدر إذا

 لقـصد  لفظـا  هااسـتعمال  انتفـى  فلمـا  ،)١(مـا  شـيء  علـى  إدالل أو خطـاب  لتوجيـه  قصد غير من

 .مركبة عليه داللتها عدم تعين المعنى هذا

 بعـض  وُجود المعنى، ذلك استبعاد مع اللفظة لهذه الضبط هذا على به يُستَدل ومما   

" بَرْزُويَـهْ  "مدينـة  ومنهـا  مـا،  لداللة مالحظة دون الطريقة بهذه ضبطها على نُصَّ التي األعالم

 وسـكون  الـزاي،  وضم الباء بفتح ضبطها على اهللا هرحم الحمويّ ياقوت نصَّ وقد الشامية،

 بــاب مــن األخيــر وهــذا ،)٣("بَرْزَيَــه: تقــول والعامــة: "قــال ،)٢("بَرْزُويَــهْ: "هكــذا اليــاء، وفــتح الــواو،

 .قبلها ما وانفتاح الياء لتحرك بَرْزاه؛: فيه والقياس النطق، تخفيف

 والـواو،  الموحـدة  البـاء  بفـتح  أنه) حربويه(ترجمة في اهللا رحمه) هـ٦٧٦(النووي وذكر   

 ويجـري : "قـال  ثم الياء، وفتح الواو إسكان مع الباء بضم: يقال وأنه هاء، ثم الياء وسكون

ــائره؛ فـــي الوجهـــان هـــذان ــه، كـــسيبويه، نظـ ــه، ونفطويـ ــه، وراهويـ ــاألول وعمرويـ  مـــذهب فـ

 خلكـان  ابـن  ضاأي الوجه هذا على ونصَّ. )٤("المحدثين مذهب والثاني األدب، وأهل النحويين

 بفـتح : ومَتُّويَـه : "فقـال  المـشهورة،  التفاسـير  صاحب الواحدي متويه ابن لإلمام ترجمته في

 مـن  مثناة مفتوحة ياء وبعدها الواو وسكون وضمها فوقها من المثناة التاء وتشديد الميم

 .)٥("ساكنة هاء ثم تحتها

                                     
 . ٢/٩٤٥ اإلقليد : لهذا انظر) ١
 . ١/٣٨٣ البلدان معجم) ٢
 . نفسه السابق) ٣
 . ٢/٢٥٨ واللغات األسماء تهذيب إلى محققه وعزاه ،١/٤٠١ الراوي تدريب في السيوطي عنه نقله) ٤
 . ٣/٣٠٤ األعيان وفيات) ٥



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٨٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

ــ شـــيرويه): " هــــ٩٨٦(الهنـــدي وقـــال   ــ وســـكون معجمـــة، بكـــسر ــ  راء، وضـــم ة،تحتيـ

ــة واوٍ، وســكون ــ وبتحتي ــز ابــن ـ ــه (فــي وذكــر ،)١("بروي ــه) زاذَوي ــزاي: "أن  وواو معجمــة وذال ب

 غيـر  المـذكورين،  الـضبطين  علـى  فـنص  ،)٢("هـاء  وكـسر  تحـت،  مثنـاة  وسكون مفتوحتين،

): بويـه  (فـي  قولـه  ومنـه  سـبق،  فيمـا  خلكـان  ابـن  ذكـر  كمـا  عَلَم، لكل واحد على اقتصر أنه

ــهْ" ــاء بــضم :وبُوَيْ ــواو وفــتح الموحــدة الب ــاء وســكون ال ــاة الي  هــاء وبعــدها تحتهــا مــن المثن

 ثم مفتوحة هاء األلف وبعد المعجمة بالشين: وشَاهَوَيْه): " شاهَوَيْه (في وقوله )٣("ساكنة

 )٤("مركب عجمي وهواسم ساكنة، تحتها من مثناة ياء ثم مفتوحة واو

 لهــذه الــضبطين هــذين شــيوع علــى تــدل هعليــ وقفنــا ممــا وغيرهــا النقــول هــذه كــل    

 النطـق  تـضعف  ذكرها تقدم التي اللغوية القواعد بعض أنَّ غير) ـُويَهْ(و) وَيْهْ: (وهما اللفظة،

 الكلمة ولكون التصريفي، القياس يقتضيه لما لمخالفته المحدثين، لبعض المنسوب الثاني

 الحـرف  هـو  وآخـره  األول، مركـب ال آخِـر  فـتح  منـه  يلـزم  مزجيـا،  تركيبـا  قبلهـا  ما مع مركبةً

 ).التركيب (مبحث في مفصال ذلك وسيأتي تحريكها، يلزم وعندئذ) ويْه(واو يسبق الذي

 قياسـا  هاءً التاء بإبدال عليها وُقف ثم بالتاء،) بُويَةَ: (فيها األصل أن: الخامسة الصورة

 واحــد، شـيء  قبلـه  والــذي الوجـه  فهـذا ) بُويَــهْ (إلـى  فـصارتْ  العربيــة، فـي  معـروف  هــو مـا  علـى 

 طَيًّـا،  طَوَيْتـه  نحـو  بُيّـه، : فيقـال  اليـاء،  فـي  اليـاء  تُدغم ثم ياء الواو تُقلب أن هنا القياس وكان

 أُدغمتــا  ثــم يــاءً الــواو  قلبــت األولــى وســكنت  واليــاء الــواو اجتمعــت  فلمــا) طَوْيًــا: (وأصــله

ــا:(فقيــل ــوم (نحــو الــواو علــى اليــاء تقــدمت لــو وكــذلك) ٥()طَيًّ ــوُوم (صــلهوأ) قَيّ  ولكــن )٦()قَيْ

                                     
 . ١٤٦ص للهندي الرجال أسماء ضبط في المغني) ١
 . ١١٧ص للهندي الرجال أسماء ضبط في المغني) ٢
 . ١/١٧٦ األعيان وفيات) ٣
 . ٤/٢١١ األعيان وفيات) ٤
 . ٢/١٦٠ المنصف) ٥
 . ٣١٤/ ٢ والتكميل التذييل: انظر) ٦



 

 
٨٤ 
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 يعـرض  قـد  واألعـالم ): "هــ ٣٩١(جنـي  ابـن  قـال  عَلمًـا،  الكلمـة  لكـون  هنـا  القيـاس  هـذا  خُولِف

ــوَة،: منهــا ،)١(أمثلــة لــذلك وضــرب" غيرهــا فــي اليوجــد مــا فيهــا ــة،: والقيــاس ... ومَزْيَــد حَيْ  حَيَّ

 ... ومَزاد

 إذا أنـه  مـن  العربيـة  اللغة في مطَّردٌ هو مما إليه اإلشارة تقدمت ما هنا بالقياس المراد    

 يـاءً،  الـواو  قُلِبـت  عارضـةً،  تكـن  ولـم  منهمـا  األولـى  وسكنت كلمةٍ في والياء الواو اجتمعت

 سـيّد  : ومنـه  ،)٢(وطوْيـا  لَوْيًـا  : وأصـله  طَيًّـا،  وطوَيْـت  لَيّـةً  لَوَيْـت : نحـو  اليـاء،  فـي  الياء أُدغمت ثم

 مـن  فبقيـت  هـذا  فيهـا  احتُمـل  عَلَمًا الكلمة كانت فإذا ت،ومَيْوِ سَيْوِد: أصله أنّ على وميّت،

 حيّـة؛ : ويقولوا يغيروه فلم حَيْوَة، بن رجاء: قالوا كما العلَمية، لمكان إدغام، وال قلب غير

 .)٣ (عَلَم ألنه

. )٤("تحـت  مثناة وفتح مضمومة، ميم وشدة بمفتوحة: أحمد بن حَمُّويَة: "الهندي قال  

 وتـسكين  الطـاء  بضم) نِفْطُويَةَ (بسَّام ابن صيَّرَه وقد): "نِفْطَوَيْه (يف الحموي ياقوت وقال

 : قال الشاعر أن فيها والشاهد فيه، هجائية أبياتا فساق ...." فقال الياء، وفتح الواو،

 )٥("نسْلِي من نِفْطُويَةُ كان إن"

 لـضبط ا ألن ذكـر؛  مـا  علـى  مـضبوطة  البيت رواية كانت إن قوية بحجة هذا ليس ولكن

 فالبيـت  الـوزن،  بـسبب  الـضبط  هذا إلى مضطر غير والشاعر البيت، في متعيِّن غير المذكور

 :وتقطيعه.       فاعِلْ/ مفتعلنْ/مستفعلن : هي تفعيالته الشطر وهذا السريع، البحر من

 .فَاعِلْ/نَسْلِي ـ مُفْتَعِلُنْ/ طُويَتُمِنْ ـ مستفعلُنْ/ كانَنِفْ إن

 .ذلك له لجاز مُتَفْعِلُنْ،/ نْطَوَيْهِمِ : قال ولو

                                     
 . ٢/٥٩٠ اإلعراب صناعة سر) ١ 
 . ٤/٣١٣ األشموني على الصبان حاشية انظر) ٢
 . ١/٦٨٩ والممتع ،٥٨ص المبهج: انظر)  ٣
 . ٨١ص الرجال أسماء ضبط في المغني) ٤
 .٦/١٣١ بالوفيات الوافي : وانظر. ٢٥٤ ـ٢٥٣/ ١ األدباء معجم) ٥



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٨٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 لـه  السـتقام  النـاطقين  لـدى  المـشهور ) نِفطوَيْـهِ  (إلـى ) نفطويَـةَ  (لفـظ  غيـر  لـو  أنـه  فتبـين  

 هجاه حين نِفْطَويه، وبين بينه كان فيما دريد ابن اللغوي أبيات في ورد ما منه وأقوى الوزن،

 : فيه قاله مما فكان

 @يْهْنِفْطَوَ على النحوُ َ أُنْزل لَوْ@

) نِفْطوَيْـه  (فـي  الـضبط  تعيـين  علـى  المقابلـة  هـذه  فـدلت  )١()أخْدَعَيْـهْ (و) علَيْـهْ (بــ  قابلـه  ثم

 تـاء  الهـاء  قلـب  يـشبه  وقـد  نفـسه،  دُريـد  ابـن  ومنهم اللغويون، يختاره الذي الوجه على وأنه

 يزيـد  بـن  محمـد  اإلمـام  لَقَـب  وهـو  والتاء، بالهاء) ماجَه (كتابة من اشتهر ما اللفظة هذه في

 اإلمــام جــدّ فــي وَرَدَ مــا وكــذلك ،)٢(أشــهر فيــه والهــاء الــسنن، صــاحب) هـــ٢٧٣ (القزوينــي

ــهْ: (وهــو اهللا، رحمــه) هـــ٢٥٦(البخــاري  بــن إبــراهيم بــن إســماعيل بــن محمــد: فيقــال) بَرْدِزْبَ

 بـن  بكـر  أبـي  بـن  علي أبا الثعالبي ذكر كما ،)٣(بالتاء) بَرْدِزْبَة: (فيه ويقال بَرْدِزْبَهْ، بن المغيرة

 .بالتاء هكذا ،)٤(الزَّوْزَنيّ حَشْبُويَةَ

 :الالحقة داللة
 مـستقلة  هـذا  على فهي مرادٍ، لمعنى تلقيبًا األعالم بعض الفرس يُلحقها الالحقة هذه

 أكـان  سـواء  مـسماه،  إلـى  تلحقـه  مـا  نـسبةُ  بهـا  مـرادًا  االسـم،  آخـرَ  تلحـق  الوضع، حيث من

: سـليمان  : فـي  فيقولون. أعجميا أم عربيا صريحا، اسما أو أصله، في لقبا لحقته الذي اللفظ

ــه،: عمــرو وفــي ســلمويه، ــه،: حمــد وفــي عمروي ــه،: راه : فــي قــالوا كمــا حمدوي : وفــي راهوي

 كـذا،  صـاحب : يقـال  كمـا  للنـسبة،  يلحقونها. إلخ ....درستويه: درست وفي سيبويه،: سيب

: فمعنــى التأنيــث، عنــد تأنيــثال تــاء ولحــوق النــسب، عنــد النــسب يــاء كلحــوق كــذا، ذو أو

 معنـى  أن كمـا  االسـم،  بهـذا  المقـصود  أو االسم، هذا صاحب أي عمرو، : المسمى: عمرويه

                                     
 . ١/٤٢٩ الوعاة غيةب: انظر) ١
 . ١٣/٢٧٧ النبالء أعالم وسير ،٤/٢٧٩ األعيان وفيات:انظر) ٢
 . ٢٥٣ـ٣/٢٥٢ الذهب وشذرات ،٤٧٧ص الساري هدي: انظر) ٣
 . ٢١٦ص الدهر يتيمة تتمة) ٤
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 نحويّ دالليّ صوتي تحليل :النحوية وأحكامه) ويه(بـ المختوم العَلَم حقيقة
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 المتقاربــة، المعــاني مــن ذلــك ونحــو...راه إلــى المنــسوب أو راه، صــاحب: أو راه، ذو: راهويــه

 مـا  أن كمـا  التختلـف،  واحدة فداللتها مسمَّاه، إلى مالحقتْهُ نسبة هو واحد شيء ويجمعها

 كمعنــى معنــى بعــضهم فيهــا يلمــح وقــد كــذلك، ذكــره ســبق ممــا العربيــة فــي يــشبهها

 اللقــب، بهــذا الــشخص لُقــب أجلهــا مــن التــي المناســبة تختلــف وقــد التــصغير، أو التــرخيم،

 .اهللا شاء إن بعدُ سترد التي األمثلة في الالحقة هذه لمعنى التفسير هذا وسَيَضِحُ

 بعــض عــن حكايــةً النحــو، هــذا علــى التفــسير وهــذا الداللــة لهــذه شــاهدًا قــدَّمْتُ ولقــد 

 فــي المتقدمــة الحكايــة فــي كمــا فحــدثني هــذا عــن ســألته وقــد الــروس، مــن الفــرس علمــاء

 .ألفاظها ضبط صور من األولى الصورة

 بأســمائهم لحقــت بعــضهم أن بهــم الملحقــة المــسلمين أعــالم مــن يظهــر والــذي    

 قـــال لقبـــان، وهمـــا وراهَويْـــه، ســـيبويه،: ذلـــك فمـــن لـــه، لقـــبب أُلحقـــتْ وبعـــضهم األصـــلية،

 فـي  كأنـه  فارسـيّ،  اسـم  سـيبويه : العـسكريّ  طـاهر  بن اهللا عبد أبو قال): " هـ٦٢٤(القفطي

ــ وكـــان رائحـــة، ثالثـــون المعنـــى ــا ــ ــ يقـــال فيمـ ) ســـيبويه (ومعنـــى: "قـــال ،)١("الرائحـــة طيّـــب ــ

 قـال ). الرائحـة  (بمعنـى  الفارسـية  اللغـة  فـي  هـذه ) بُـويْ  (وكلمـة . )٢("التفاح رائحة: بالفارسية

] سـيبويه  [أنَّـه  والظَّـاهر : (١٣٤: ٢ بروكلمـان  حواشـي  في وجَاء: " هارون محمد السالم عبد

). نولدكـه  (إلـى  القـولُ  هـذا  وعُـزِي ) الخاءِ وسكون الباء، بضمِّ) سيبُخْت) للفظ تمليح صيغة

ــاح،: الفارســيَّة يفــ وهــو) ســيب (مــن اســمَه العامَّــة واشــتقَّت) :قــالَ ثــم  :أي ؛)بــوي(و التفَّ

 . )٣("الرَّائحة

 ألن ،)٤(تـشبيها  التفـاح  لـون  أو إليـه  التفـاح  رائحـة  نـسبة  إرادة ذلك سبب إن قيل وقد     

 كــان: "قــال أنــه خالويــه ابــن عــن يــاقوت ونقــل كالتفــاح، جميلتــين حمــراوَين كانتــا وجنتيــه

                                     
 .٣٦ص العوام أغالط عن التقصي في الكالم خير: وانظر. ٢/٣٦٠ الرواة إنباه) ١
 . ٢/٣٤٦ السابق) ٢
 ). الحاشية(١/٤ سيبويه لكتاب تهمقدم انظر) ٣
 . األعاجم عند المضاف يتقدم إليه المضاف ألن اإلضافة، قلب على يتخرج هذا أن وسيأتي) ٤
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 ثالثـون، ) سـي  (ومعنـى  سـيبويه، : فـسمي  الطيـب،  رائحـة  فيـه  يشم يلقاه من اليزال سيبويه

 المبالغـة  مـن  نـوع  أنه على يُخرَّجُ قد وهذا.  )١("طيب رائحة ثالثين رأى فكأنه الرائحة،) بَوَيْ(و

 .ببعيد وليس الوصف، في

 وهـي ) سِـيب  (إلـى  نـسبة  يكـون  أن يجـوز  فإنـه  خاصـة، ) سـيبويه  (بمعنـى  يتعلق وفيما    

 ذكـر  بخـوارزم،  جزيرة أو وموضعٌ كبيرة، قرية فيه رةبالبص ونَهرٌ الكوفة، سواد من كورة

ــه ذلــك  هــذه بعــض إلــى نُــسب يكــون أن فيجــوز ،)٢(البلــدان معجــم فــي الحمــوي يــاقوت كلَّ

 بمعنــى) راه (إلــى راهويــه، بــن إســحاق أبــو نُــسِب كمــا) ويــه(الالحقــة هــذه بإلحــاق المواضــع

: خراسـان  أميـر  طـاهر  بن اهللا عبد لي قال: " راهَوَيْهْ بن إسحاق قال راهويه،: فقيل الطريق،

 أيهــا اعلــم: قلـتُ  هــذا؟ لـك  يقــال أن تكـره  وهــل هــذا؟ معنـى  ومــا راهويـه؟  ابــن لـك  قيــل لِـمَ 

 يكـره  أبي وكان الطريق، في وُلد ألنه راهويه؛: المراوزة فقالت الطريق، في وُلد أبي أن األمير

) ويــه(و راه،: بالفارســية والطريــق: "خلكــان ابــن قــال ،)٣("ذلــك أكــره فلــست أنــا وأمــا هــذا،

 .نِسْبَة أنها على ذلك فدل. )٤("الطريق في وُجد فكأنه وُجِد،: معناه

 محمـد  بـن  إبراهيم الشيخ تلقيب مناسبة في الثعالبي عن نقال الحمويّ ياقوت وذكر   

 وقُـدِّر : "قـال  ثم لرائحته، لِلَونه،وقيل بالنِّفْط؛ لتشبيهه ذلك أن) نفْطَوَيه(بـ المهلَّبيّ عرفة بن

 ويـدرُس  طريقتـه،  فـي  ويجـري  إليـه،  النحـو  فـي  يُنـسَب  كـان  ألنـه ) سـيبويه : (مثال على اللقبُ

 .)٥("كتابه شرح

                                     
 . ١٦/١١٥ األدباء معجم) ١
 . ٣/٢٩٣البلدان معجم) ٢
ــذهبي أوردهــا الحكايــة وهــذه. ١/٢٠٠ األعيــان وفيــات) ٣  الحــافظ ترجمــة فــي ســلمة، بــن أحمــد عــن أيــضا ال

: راهويــه اســم أن ٣٥٩ ـــ٣٥٨/ ١١ فــي وذكــر ،١١/٣٦٦ النــبالء أعــالم ســير فــي المــروزي، راهويــه بــن إســحاق
 فـي  المـزي  رواها وكذا. تميم بن مناة زيد بن مالك بن حنظلة بني من تميمي، عربي وهو مخلد، بن إبراهيم
 .٢/٣٧٩ الكمال تهذيب

 . نفسه السابق) ٤
 . ١/٤٢٨ ةالوعا بغية وانظر. ١/٢٥٥ األدباء معجم) ٥
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 لقـب  وهـو : "فقـاال  اللقـب  هـذا  درسـتويه،  البـن " الفـصيح  تصحيح" كتاب محققا وفسَّر   

ــسْبة يعنــي فهــذا) درســتويه (كلمــة بــذلك يــشرحان ،)١("الجيــد الكامــل: يعنــي مركــب،  النِّ

 .والجودة ذوالكمال: أو والجودة، الكمال صاحب: قيل كأنه المعنى، بهذا والوصف

 علـى  ذلـك  يكـون  أن فوجهـه  التملـيح،  أو للتـرخيم  هو الذي التصغير بمعنى كونه وأما  

: ونحوهــا وشــبُّوهْ وعمــروه وحمــدوه ســيبوهْ : فــي فقــالوا العربيــة، اللغــة علــى ال أهلــه، لغــة

 وممـا  لغـتهم،  على األلقاب تلك ترخيم بذلك يعنون...شبويهو وعمرويه وحمدويه سيبويه

 ،)٢(صـغره  فـي  الصوت بهذا ترقصه أمه كانت سيبويه أن من بعضهم رواه ما ذلك يسند قد

 . وترخيمه اسمه لتصغير مدعاة وتلعيبه الصغير وترقيص

 فــي القيــاس بخــالف فيــه تـصرفت  العــرب أن علــى فيــه ينظـر  أن وهــو آخَــرُ، وجــه وثمـةَ    

ــ ــه، تــصغير وهــو المركــب، صغيرت ــضَيْرموت،): حــضرَموت (فــي فيقــال أول : بعلبــك وفــي حُ

 تـصغيره  بـين  يجمعوا أن أرادوا لما هذا فيه فخالفوا األعجمي المركب هذا وأما ،)٣ (بُعَيْلَبك

 أن العربيـة  فـي  التـرخيم  تصغير قياس ألن شيئا؛ منه يحذفوا ولم آخرَه، فصغروا وترخيمه،

) إبـراهيم  (فـي  قـالوا  ولـذلك  للتـرخيم،  تـصغيرها  يـراد  التـي  الكلمـة  من صولَاأل ماعدا يُحذف

ــه،) : إســماعيل(و ــه، بُوَيْــه: قــالوا وهاهنــا ،)٤(وسُــمَيْع بُرَيْ ــه، وســيبُوَيْه، وحمدُوَيْ  لمــا ثــم وخالُوَيْ

 سِـيبَوَيْه، : وقـالوا  وبُويَـه،  بُوَيْـه، : وهمـا  نطقـه،  فـي  المـشهورتين  بالطريقتين خففوه هذا كثر

 .تقدم الضم،كما ثقل من فرارًا الواو قبل ما ففتحوا

 يدعمــه، قــاطع دليــل وجــود عــدم بــسبب إليــه، االطمئنــان يــصعب قــد التخــريج وهــذا    

 أن مـن  العربيـة  علماء عند استقر ما على مبنيا احتماله وأرى التأمل، عند بعيدًا ليس ولكنه

 شـتى،  بطـرق  ويزيـدون  منهـا  نويحـذفو  األعجميـة،  األسـماء  فـي  يتـصرفون  ما كثيرا العرب

                                     
 . ١٦ص وشرحه الفصيح تصحيح) ١
 .١١٥ ـ ١١٤/  ١٦ األدباء معجم)  ٢
 . ٣/٤٧٥ سيبويه انظر) ٣
  ١/٤٤٧ واالرتشاف ،٣/٤٧٦ سيبويه: انظر) ٤



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٨٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 ذكــره لمــا االحتجــاج فــي الفارســي علــي أبــو ذكــر ثــمَّ ومــن معينــة، قواعــد التــزام غيــر مــن

 أن "علـــى مبنــي  ذلــك  أن الهمــزة،  بإســقاط ) بُــرَيْهيم  (علــى ) إبــراهيم  (تــصغير  فــي  الخليــل 

 ىعلـ  يجـروه  منـه،ولم  ونقـصوا  فيـه  فـزادوا  غيَّروه، كالمهم أصل من تكن لم لما األعجمية

 .)١("وأَلِفوه فعرَفوه كالمهم سنن في استقر ما

 جِبْرِيــل،: فيهــا فقــالوا) جبريــل (كلمــة فــي العــرب تَــصرُّفُ منهــا أمثلــة، لــذلك وضــرب    

 رخمـه  كأنـه ) بُـرَيْهِم  (قـال  مـن  قـول  وكذلك:" علي أبو قال...وجَبْرائيل وجَبْرَئيل، وجَبْرَئِل،

 علـــى) باذِنجـــان(كــــ المركـــب األعجمـــي تـــصغير فـــي أخـــرى أمثلـــة ذكـــر ثـــم)" برهـــام (مـــن

 .)٢(ذلك ونحو) أذْرَبيجان(و) جانة بُوَيْذِنْ : (القياس أنّ مع وفتحها، النون بكسر) بُذَيِْنجانة(

 فـي  تجتمـع  الالحقـة  هـذه  داللـة  أن مـن  صـدره  فـي  قدمته لما تأكيد المبحث هذا خالصة

 معـرِض  فـي  استعمالها مع ذلك يتعارض ال وقد به، الموصوف المسمى إلى تلحقه ما نسبة

 .أعلم واهللا. أيضا والنسبة الوصف من نوع ألنه التصغير؛ أو الترخيم

 التركيب نوع
ــمِ ضــروب مــن ــمُ العَلَ  ضــمُّ: هنــا بالتركيــب والمــراد أكثــر، أو جــزأين مــن المركّــب الَعلَ

 اهللا كعبـد  إضـافيا؛  يكـون  مـا  فمنـه  أنـواع؛  وهو واحد، اسم منهما ليتحصَّل كلمة إلى كلمةٍ

ــوه، ــناديا؛ ونحـ ــأبّط وإسـ ــرًا كتـ ــوه، شـ ــا؛ ونحـ ــضرَموت ومزجيـ ــديكرب وبعلبـــك كحـ  ومعـ

 ثانيهمـا  نُـزِّل  اسـمين  كـل : " بأنـه  المزجـي  المركـب  النحويـون  ويعـرّف  ونحوها، ورامَهُرمُز،

 بكلمـة  المختومـة  األعـالمُ  المزجـيِّ  النـوع  هـذا  علـى  وحُمِـل   )٣("قبلهـا  ممـا  التأنيث تاء منزلة

 لكونه مزجيا؛ مُرَكَّبًا يُعدُّ منها اسم كل أن على ؛)٤(...وخالَويه ونفطويه ويهسيب: نحو) ويه(

                                     
 .٣٧٩ الحلبيات المسائل) ١
 . ٣٨١السابق) ٢
 .١/١٧٣ للمصنف التسهيل وشرح. ٢٦١ ـ٢٦٠ص النحوية الحدود شرح) ٣
 . ١/٨٢ والمسالك المقاصد توضيحو ،٦٥ص المبهج: انظر) ٤
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. هـذا  ألجـل  )١()الـصوتي  المركـب (بــ  بعـضهم  وسـماه  صـوت،  واسـم  صـريح  اسـم  مـن  مركبا

 التركيـب،  ونـوع  الصورة في إياه مشابهته) بعلبك(كـ المزجي المركب على حمله وسبب

 .سيأتي كما ،)٢(جزأيه بين نسبة وجود وعدم

 مزجيـا  مركبـا  كونه تفسير في لهم أن غير بعامة، النحويين كلمة جرت هذا وعلى    

 وهـم  ــ  محكيـا  جعلـه  مـن  ومـنهم  خالـصا،  مزجيـا  مركبـا  جعلـه  مـن  فمـنهم  مختلفًـا،  كالمًا

 وجـه  مـن  مزجيـا  مركبـا  جعلـه  من ومنهم المزجي، بالمركب شبهه مَن ومنهم ـ األكثرية

 يجـوز  فهـل  عليـه،  المترتبـة  األحكـام  فـي  يظهـر  االختالف هذا ثيروتأ آخر، وجه من وإضافيا

 مـصروفا  الثـاني  جزئـه  وإعـراب  األول،  جزئه بناء من كله؛ المزجي المركب في يجوز ما فيه

 عنــد ســيرد ممــا ذلــك وغيــر متــضايفين؟ اعتبارهمــا أو األول؟ مــع بنائــه أو مــصروف غيــر أو

 :التركيب نوع جهة من تهبحقيق البحث يختص وهاهنا أحكامه، عن الحديث

. )٣("األوّل إلـى  اآلخِـرُ  ضُـمَّ  أنـه  فـي ) حـضْرَمَوْت  (بمنزلـة  عندهم وعَمْرَوَيه: "سيبويه قال   

) مـوت  (مـع ) حـضر  (رُكِّـب  كمـا  ــ ) ويه (وهو ـ اآلخِر مع رُكِّب) عَمْر (وهو األول جزأه أن يريد

 .واحد اللفظي فاإلجراء واحدة، كلمة فصارا حضرموت،: في

: ومنـه  ورامَهُرْمُـز،  وبعلَبَـك،  حَـضْرَمَوت، : فنحو المركَّب العَلَم وأما : " جني ابن وقال   

 لتنظيـره  مزجيـا،  مركبـا  جعلـه  أنـه  على هذه عبارته فدلت ،)٤(.."ونِِفطَويه وعَمرَويه، سيبَويه،

 )...بعلبك(و) حضرموت(كـ باتفاق؛ التركيب مزجي هو بما

 أشـبه  ومـا  ومارَسَـرْجِس،  ورامَهرْمُـز،  بعلبـك، : سـميته  فـإن ): "هـ٣٤٠(الزجاجي وقال   

 ممــا محكيــا لــيس ألنــه أعربتَــه؛ اســمين علــى منهــا اســمٍ كــل يُبْنــى التــي األســماء مــن ذلــك

 ألفـاظ  مـن  لفظـةً  آخرهمـا  في ألن) سيبَوَيْهِ(و) عمرَويْهِ (بمنزلة هو وال بعض، في بعضُه عَمِل

                                     
 .  ٤٢٦ ،٤٢٤/ ١ للتهانوي والعلوم الفنون اصطالحات وكشاف. ٢٩٤ص للجرجاني التعريفات انظر) ١
 . ٢/١٢١٦ للتهانوي والعلوم الفنون اصطالحات كشاف: انظر) ٢
 .٣/٣٠٢ سيبويه)  ٣
 .  ٦٥ص المبهج) ٤
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ــكبع(و معهــا، فيُبْنــى لألصــوات مــضارعة العجــم ــل )١(..."كــذلك لــيس) رامَهُرْمــز(و) لبَّ  ومثَّ

 المركـب  بمنزلـة  فجعلـه ) قـائم  وزيـد  شـرًّا،  وتـأبط  وسـيبويهِ  عمرَوَيْـهِ ( بــ  المحكية لألسماء

) بعلبـك  (مُجـرى  يُجـرى  بـه  سُمي إذا) عشرَ خمسةَ (أن وذكر الحكاية، جهة من اإلسنادي

 .)٢(ونحوه كاإلعراب األحكام؛ في) رامهرمز(و

ـــ المختــوم المزجــي المركــب بــين يفــرق أنــه هنــا الزجــاجي كــالم مــن يؤخــذ     ) ويــه(ب

 مـا  فيـه  يجيـز  ال وأنـه  الحكايـة،  في اإلسنادي والمركب) ويه(بـ المختوم بين ويسوي وغيره،

 علـةَ  وجعـل  مبنيـا،  كونـه  مـع ) عـشرَ  خمـسةَ (كـ مزجيا تركيبا المركبة المبنيات في يجوز

 يكـون  هـذا  فعلـى  فيهـا،  يُتـصرَّف  وال مبنيـة،  محكيـة  واألصـوات  بـصوت،  مختومًـا  كونَه ذلك

 .الجهات جميع من مثله وليس المزجي، للمركب مشابها نوعا) ويه(بـ المختوم االسم

 األسماء أن على فنصَّ المزجية، المركبات في) هـ٥٩٩(اليمني الْحَيْدَرَةُ أدرجه وكذا    

 عـشر  أحد من المركبة األعداد لمث....وحمرويه وماسَويه كسيبويه األصوات مع المركبة

 .)٣(عشر تسعة إلى

ــا   ــه) هـــ٦٨٨(الربيــع أبــي ابــن وأمَّ ــيَ فيمــا فجعل  مــشابهة غيــر لطــارئٍ األســماء مــن بُنِ

 .الصوتي بالمركَّب بعضهم سماه ولهذا ،)٤(الصوت مع التركيب هو الطارئ وذلك الحرف،

 بــصوت المختــوم المركــب نأ)٦()الــصراح (كتــاب مــن ـــ اهللا رحمــه ـــ)٥(التهــانوي ونقــل    

 فــإن):" ســيبويه(عــن حديثــه فــي قــال حُكْمًــا، المزجــي المركــب علــى محمــول) ســيبويه(كـــ

                                     
 . ٣٤٢ ص النحو في الجمل) ١
 . ٣٤٣ ص النحو في الجمل)  ٢
 . ٥٠١ص النحو في المشكل كشف) ٣
 . ١/١٧٤ الزجاجي جمل شرح في البسيط) ٤
 ). هـ١١٥٨ (بعد توفي) ٥
 منـشي،  اهللا عبـد  وحققـه  القرشي، خالد بن عمر بن محمد ألفه فارسي، عربي معجم الصحاح، من الصراح) ٦

 . إيران في وطبع



 

 
٩٢ 

 نحويّ دالليّ صوتي تحليل :النحوية وأحكامه) ويه(بـ المختوم العَلَم حقيقة
 األنصاري مهدي بن محمد بن اهللا عبد. د
 

ــه( ــة) وي ــر صــوت حكاي ــه لمعنــى موضــوع غي  مُجــرى أُجــري حيــث االســم، حكــم فــي لكن

 عمروَيْـه : وكـذا  واحـدًا،  اسـما  فجُعـال ) ويـه  (كلمـة  مـع  بُنِـي  اسـم ) سيب(و المبنية، األسماء

 التـي  المـشابهة  علـى  بنـاءً  عليه حمله ولكن خالصا، مزجيا مركبا يجعله فلم ،)١("وسَعدَويْه

 .بينهما ذكرها

 أن فيــه يُــشترط ال المزجــي التركيــب أن: األول: لــسببين بــدقيق؛ ذكــره مــا ولــيس    

) هــ ٦٤٣(يعـيش  ابـن  قـال  ثَـمَّ  ومِـنْ  انفراده، عند مستقل معنى جزأيه من جزء لكل يكون

 حقيقـة  بـإزاء  واحـدًا  اسـما  وصارا االسمان مُزِجَ بل: "والمعنى اللفظ جهة من المركب في

 االســمُ فَبُنِــي المركَّــب، غيــر كــالمفرد فكــان معنــاه، مــن بــشيء الثــاني االســم ينفــرد ولــم

 .)٢(.."كالصوت ألنه اليُعرَب؛ الكلمة وجزء الكلمة، عجز من كالصدر ألنه األول؛

 أنهـا  الـصواب  بـل  أصـلها،  فـي  مجـرد  صـوت ) ويـه  (كلمـة  نأ نُسلِّم ال أنَّا: الثاني السبب    

 يضارعها ما على حُمِلَت العربية في استعملت لما ولكن أهلها، عند مراد معنى ذات كلمة

 المـؤدَّى  الـصوت  نـوع  علـى  داللتهـا  وهي معينة، داللة ذات أيضا هنا وهي األصوات، أسماء من

 العربيـــة األســـماء مـــن تـــضارعه لمـــا الوضـــعية الداللـــة استـــصحاب مـــع طبيعيـــة، داللـــة بهـــا

 مُـــالّ  بـــذلك  صـــرح  وقـــد  األســـماء،  حكـــم  أُعطيـــت  ولهـــذا  معانيهـــا؛  ذكـــر  فـــي  المتقدمـــة 

 حكـم  فـي  الـصوت  هـذا  أن ذاكـرًا  الكافيـة،  مـتن  علـى  الـضيائية  الفوائـد  فـي ) هـ٨٩٨(الجامي

 .)٣(المبنية األسماء مجرى أُجري حيث الكلمة

 بنائـه  بلـزوم  بينهمـا  فـرق  ثـم  المزجـي،  ركـب الم مـع  أيـضا ) هــ ٦٧٢(مالـك  ابـن  وذكره   

 يــصدق مركــبٌ أنــه إلــى فــذهب) هـــ٦٨٦(اإلســتراباذي الرضــي معاصــره وأمــا. )٤(الكــسر علــى

                                     
 . ١/٤٢٤ الفنون اصطالحات كشاف) ١
 . ٢/٢٩٠ المفصل شرح) ٢
 . ٢/٨١ الضيائية الفوائد انظر) ٣
  ٢/٥٩٨ القواعد وتمهيد ١/١٧٣ التسهيل شرح) ٤
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 وسـكناته  بنائـه  حركـات  وتُحكـى  العَلَميـة،  ألجـل  رُكِّب الذي المركَّب على يصدق ما عليه

 .  )١(التركيب قبل عليه ماكانت على

 شــرح فــي) هـــ٥٢١(البطليوســيُّ إليــه ذهــب فممــن ضــافياإل التركيــب علــى حملــه وأمــا    

: قـالوا  كمـا  مقلوبة؛ العجم لغة في اإلضافة:" فقال) هـ٩١١(السيوطيُّ عنه نقل كما الفصيح،

 )٢("التفاح رائحة: والتقدير رائحته،: وَيْه و التفاح،: والسيب سيبويه،

 اإلضـافي،  المركّـب ب فـشبهه  اهللا، رحمـه ) هــ ١٠٩٤(الكفـوي  البقـاء  أبـو  قـال  ذلـك  وبنحو

 المـضاف،  علـى  إليـه  المـضاف  يقـدمون  والعجـم  أعجميـا،  كونـه  على بناءً القلب على وحمله

): ويــه(و التفــاح،): الــسِّيب(و ســيبويه،: قــالوا كمــا مقلوبــة، العجــم لغــة فــي اإلضــافة: " فقــال

 .)٣("وأشباههما داد، ملك: وكذا التفاح، رائحة: أي رائحة،

 التـي  والـدالالت  العجـم،  لغـات  فـي  المركبـات  تأمـل  لمـن  جـدًا  واضح ذكروه الذي وهذا  

 بـصاحب " راهويـه  "تفسير هذا ويوضح يسبقها، ما إلى مضافة أنها تؤيد) ويه (لكلمة سبقت

ــ الطريــق عنــدهم معنــاه) راه (ألن الطريــق،  بــصاحب" ســيبويه "تفــسير وكــذا تقــدم، كمــا ـ

 أهلـه،  لغـة  فـي  إضافي تركيب أنه لىع يدل هذا فكل المتقدمة، المعاني من ونحوه الرائحة،

 .وتشبيها تعريبا المزجي التركيب على حملوه العربية علماء ولكن

 جميـع  فيـه  تجـوز  أن يقتـضي  عليـه  وحملُـه  المزجـي  بالتركيـب  التركيـب  هـذا  وتشبيه   

ــ البنــاء ومنهــا المزجــي، المركــب فــي الجــائزة األحكــام ــ ســيأتي كمــا ـ  وتكــون واإلضــافة،  ـ

 قـال  إليـه،  مـضافا  الثـاني  الجـزء  يُجعـل  ثـم  األول، الجزء آخر على اإلعرابُ جعليُ بأن إضافته

 جـــاز وإنمـــا: " المزجـــي للمركـــب اإلعـــراب لهـــذا تعليلـــه فـــي) هــــ٣٢٥(الـــوراق الحـــسن أبـــو

 إليـه،  والمـضاف  بالمـضاف  تُـشبهه  أن فجـاز  اآلخَـر،  غيـرُ  االسمين أحد ألن جميعًا؛ الوجهان

                                     
 . ٣/٣٥٢ للرضي الكافية شرح انظر) ١
 . ٢/٤٢٧ المزهر) ٢
 .٨٨٣ الكليات) ٣
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 األنصاري مهدي بن محمد بن اهللا عبد. د
 

 سـماعًا  ورودهـا  يتحقـق  لـم  اإلضـافة  ولكـن . )١(...."واحد لشخص هما جميعا االسمين وألن

 لـم ) ويـه (بــ  المختـوم  بـأن  صرَّح ثم الحكمين هذين عن الرضي تحدث وقد) ويه(بـ ختم فيما

 .)٢(اإلضافة فيه يُسمع

 ظـاهره  جهة من يُشبه األعالم من) ويه(بـ المختوم أن سبق مما يُستخلص: الخالصة

 معنـى  ثانيـه  ويتـضمن  عجزهـا،  مـن  الكلمـة  صـدر  منزلـةَ  صـدرُه  لُيُنَـزَّ  الـذي  المزجيَّ، المركبَ

 واحـدة  كـل  ألن اإلضـافة؛  على يُحمل المعنى جهة من وهو الكلمتين، بين والجمع العطف

 صـار  التركيب بعد ولكنه األصل، في مستقلة داللةٍ ذاتُ ـ والملحوقة الالحقة ـ اللفظتين من

ــهِ داللــةُ فرجعــتْ واحــدٍ، معنــىً إلــى  مركبــا كونــه فيــه فــصدق الواحــد، اللفــظ داللــة إلــى جُزأَيْ

 . )٣(أصله باعتبار ال إليه صار ما باعتبار ومعنى لفظا خالصا مزجيا

 النحويـة أحكامـه
 وتنوينه بناؤه: األوَّل الْحُكْمُ

ــةٍ، غيــر الكــسر علــى بناؤهــا اللفظــة هــذه اســتعمال فــي غلــب  بتنــوين وملحوقــةً منّونَ

 ووَيْـهِ  كـأُفِّ  لهـا،  المشابهة األصوات من نظائرها على لها حمالً ها،تنكير إرادة عند التنكير

 التقــاء مــن تخلُّــصًا الــسكون علــى مبنيــةً األصــل فــي هائــه كــونِ مــع وكُــسِر ونحوهــا، وغــاقِ

ــا ،)٤(الـــساكنين ــائره فُعـــل كمـ ــذٍ؛ مـــن بنظـ ــله المبنيات،كيومئـ ــا لحقـــت) إذْ (وأصـ  النـــون بهـ

 ــ  حيـان  أبـو  قـال  الوجه، هذا ترجيح إلى النحويين مهورج وذهب التنوين، هي التي الساكنة،

 شـيئا  وصـيرورتهما  بالصوت، االسم الختالط غيرُه؛ يجوزَ أال يقتضي والقياس : "ـ اهللا رحمه

 . )٥("نُكِّر إذا ونُوِّن فبُنِيَ،) غاقِ(كـ الصوت؛ معاملة فعومل واحدًا،

                                     
  ٤٦٦ للوراق النحو علل) ١
 . ٣٥٢/ ٣ للرضي الكافية شرح) ٢
 . ٢/٢٩٢ التخمير : المفهوم لهذا انظر) ٣
 ).العلمية(٤/٦٧ سيبويه على السيرافي وشرح ،. ٢/٨٦٦ سيبويه كتاب تفسير في النكت: انظر) ٤
 . ٢/٣١٦ والتكميل التذييل) ٥
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 األول الجـزء  وأمـا  ،)ويـه  (كلمـة  وهـو  المركـب  هـذا  مـن  األخيـرُ  الجزء به مراد والكالم   

 المركـب  مـن  األول الجـزء  بمنزلـة  أو التأنيـث،  تـاء  قبـل  ما بمنزلة ألنه اتفاقًا، البناء فحقه منه

 بمعنـى  ذلـك  وكـل  الواحـدة،  الكلمـة  مـن  الجـزء  بمنزلـة  لكونـه  أو عـشرَ،  كخمسةَ العددي

 اتحـادُ  فتعـيَّن  الجميـع،  فـي  واحـدة  الـصوري  التركيـب  حقيقـة  ألن اللفظـي؛  الـشبه  جهة من

 .سيأتي كما التركيب، على المترتب الحكم

 لـم  إن البنـاءِ  فواجـبُ  األول الجـزء  وأما : "المركَّب عن حديثه في الرضي قال ثَمَّ ومن   

 معربـا  كـان  إن الفـتح  على فيبنى الحرف، فيشابه الثاني، إلى محتاجًا لكونه الثاني؛ إلى يُضَف

 أي حركتـه  علـى  وإبقـاؤه  المبنـي  حركـات  حكاية ويجوز ،الفتح غير على مبنيا أو األصل في

: نحــو اســم، والثــاني اســم إمــا الثــاني ألن أقــسام؛ النــوع وهــذا ســكونه، أو كانــت، حركــة

 صـرَّح  وقـد  عمومًا، المركب عن يتحدث هذا في وهو كالمه، من المراد انتهى ،)١( ...."سيبويه

 .)٢(اإلضافة فيه يُسمع لم) ويه(بـ المختوم بأن

 غيـر  والنـصب  والرفع الجرّ حال في مكسور المعرفة في) عمرويه(و: " سيبويه وقال    

 إلـخ؛ ...مكـسور : قولـه . )٣("آخَـرَ  عمرَويـهٍ  ورأيـتُ  آخَـرُ،  عَمْرَوَيـهٍ  هـذا : تقول النكرة وفي منوَّن،

) عَمْرَوَيْـه  (وأمـا  : "فقـال  بنائـه  توجيـه  الخليـل  شـيخه  عـن  ونقـل  الكـسر،  علـى  مبنـي  أنه يريد

 يُلــزَم لــم شــيئا آخــره وألزمــوا األعجميــة، األســماء مــن ضــربٌ وأنــه أعجمــيٌّ، أنــه زعــم هفإنــ

 جمــع قــد رأوْه ألنهــم الــصوت، بمنزلــة ذا جعلــوا األعجميــة صــرف تركــوا فكمــا األعجميــة،

 منوَّنَـةً  غـاقٍ،  بمنزلـة  النكـرة  فـي  وجعلـوه  وأشـباهه، ) إسماعيل (عن درجة فحطّوه أمرين،

 .)٤("موضع كل في مكسورةً

                                     
 . ٣٥٢/ ٣ للرضي الكافية شرح) ١
 . ٣٥٢/ ٣ للرضي الكافية شرح) ٢
 . ٣/٣٠٢ سيبويه) ٣
 . ٣/٣٠١ سيبويه) ٤
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 صـوت  مـع  لتركيبه أعجميا؛ كونه فيه اجتمع األسماء من النوع هذا أن سيبويه يريد    

ــه أعجمــي، ــا وكون ــا مركب ــا، تركيب ــه فاجتمعــت مزجي ــة،: علــل ثــالث في  والتركيــب العَلَمي

 مبنيـا،  فجعلـوه  للتـصرف،  إخـضاعه  عدم في زادوا ذلك فيه اجتمع فلما والعُجمة، المزجي،

 علـى  حملـوه ) ويـه (وهـو  صـوتًا  آخـره  كان ولما الصرف، عدم من تمكنال عن أبعد البناء ألن

 أبـوعلي  قال ،)١(ونحوه كغاقٍ التنكير عند منونا مكسورًا فجعلوه األصوات، من يضارعه ما

 تـرك  يُعـدُّ  البنـاء  أن إلـى  إشـارة  ذا فـي : " هـذه  سـيبويه  كلمـة  علـى  معلقـا ) هــ ٣٧٧ (الفارسي

 . )٢("االنصراف

 فهو األعاريب، بأنواع فيه يُتَصرَّف ال المبني ألن صحيح؛ علي أبو هاستظهر الذي وهذا   

 الــصرف بعــض يقبــل الــصرف مــن الممنــوع ألن منــه؛ امتناعًــا الــصرف مــن الممنــوع مــن أشــد

 .شيئا منه يقبل ال والمبني ،)٣(بإعرابه

 ات،األصـو  مَجْـرى  مجراه الصدرَ يَلحَق الذي األعجمي أن اعلم): "هـ٢٨٥ (المبرد وقال    

 لفظـه،  علـى  نوَّنتـه  نكـرة  جعلتـه  فـإن  معرفةً، ماكان تنوين، بغير مكسورًا يكون أن فحقه

: وقال النكرة، أردت إذا وإيهٍ، المعرفة، في يافتى، إيهِ: نحوقولك باألصوات، ذلك تفعل كما

 حـضْرَموت : كقولـك  مفتوحـا،  إال يكون فال الصدر فأما ....النكرة في غاقٍ: و غاقِ،: الغراب

: نحـو  كـان  مـا  االسـم  وذلـك  أشبهها، وما التأنيث هاء قبل يفتح وما وخمسةَعشرَ، فتى،يا

 :الشاعر قال كما وحَمْدَوَيْهِ، عَمْرَوَيْهِ

 )٤(  "تَشْتاقُ وال تَبكي ال مالكَ     الرِّفاُق انطلَقَ عَمْرَوَيْهِ يا

                                     
ــر) ١ ــة: انظــ ــى التعليقــ ــاب علــ ــيبويه كتــ ــي ســ ــي ألبــ ــي علــ ــرح ،٣/١١٣ الفارســ ــ وشــ ــى سيرافيالــ ــيبويه علــ  ســ

 ). العلمية(٤/٦٧
 . ٣/١١٣ سيبويه كتاب على التعليقة) ٢
ــه مــن النحــويين متــأخري بعــض يزعمــه كمــا ولــيس والتنــوين، اإلعرابيــة العالمــات قبــول هــو والــصرف) ٣  أن

 . التنوين
  ١٨١/ ٣ المقتضب) ٤
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 األخيـر  الجـزءِ  كـونَ  الكـسر  علـى  البنـاء  علةَ جعل كونه في ظاهر هنا المبرد وكالم   

 حاشـيته  فـي ) هــ ٩٥١ (كالعـصام  آخـرون،  هـذا  إلى وذهب) إيهِ(و) غاق(بـ له نظَّرَ ولذلك صوتًا؛

 يكــون أن وجــب صــوتًا ثانيهمــا كــان إن مزجيــا تركيبــا المــركبين أن فــذكر الجــامي، علــى

 ضافةم الصوتية العلة أن على يدل ما المبرد كالم صدر وفي ،)١()غاقِ(بـ له تشبيها مكسورًا؛

 فــي" الــصوت "دون العجمــة علــة أطلــق ولــذلك عنهــا، مــستقلة وليــست العجمــة، علــة إلــى

 إال البنـاء،  فـي ) عـشَرَ  خمـسَةَ  (بمنزلـة  فهـو  مثلـه  كـان  وما) عَمْرَوَيْه (وأما: "فقال آخر موضع

 فبُني أعجمي، فألنه آخره كسرةُ وأما هناك، فكالفتحة أوله فتحة فأما مكسور، آخره أن

 .)٢("العربي حال عن وحُطَّ ،الكسرة على

 ليكــون الكــسر؛ علــى يُبنـى  األعجمــي أن بــه يريــد" إلـخ ....الكــسرة علــى فبُنــي: "وقولـه     

) ال (واســم عـشرَ،  كخمــسةَ للتركيـب،  بُنيــت إذا تُكـسَرُ  ال التــي العربيـة  الكلمــة عـن  أحـطَّ 

ــل ممــا ذلــك ونحــو للجــنس، النافيــة  مــن حــوالن هــذا علــى واحــد كاســم االســمان فيــه جُعِ

 .التركيب

 قـال  كمـا  الساكنين، اللتقاء مكسورًا كونه والظاهر التكلف، من يخلو ال وجه وهذا   

 فيـه  التنكيـر  عالمة وجعلوا الساكنين، الجتماع الكسر على وبنوه: "السيرافي قال غيره،

 ألنـه  فينونونـه  خَـر، آ زَيْلَوَيْـهٍ  هـذا : تقـول  هـذا  وعلى آخَر، وعمْرَوَيْهٍ عمْرَوَيهِ هذا: تقول التنوينَ،

 .)٣("نكرة

 لغـرض  بـه  جـيء  صـوتًا  كونَـه  بنائـه  علـةَ  جعلوا أنهم العلماء هؤالء كالم من والظاهر 

 بـه  يجـاء  ومـا  ،)٤(اإلعـراب  يقتـضي  مـا  فيه يوجد ال وأنه تركيبيٍّ، معنىً بناء لغرض ال التصويت

 غيــرَ مفــردةً معــانيَ تفيــد وهــي الــصرفية، المبــاني مــن بــه يجــاء مــا يــشبه الــصوت علــى للداللـة 

                                     
 . ٤٤٨ص الفريد شرح) ١
 . ٤/٣١ المقتضب) ٢
 .٢/٤٠١ الزجاجي جمل شرح في المنهاج:  وانظر) العلمية(٤/٦٧ سيبويه على السيرافي شرح) ٣
 . ٢٩١ص الحاجب البن المفصل شرح في اإليضاح: انظر) ٤
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 بــالحروف، األصــوات علــى الدالــةَ الكلمــاتِ هــذه شــبه مَــن ومــنهم التركيــب، مــن مــستفادةٍ

 محكيـة؛  مبنيـة  كلها األصوات أن واعلم): " هـ٦٤٣(يعيش ابن قال البناء، علةَ ذلك فجَعلَ

 االســم حـروف  وبعـض  االســم، حـروف  بعـض  مجــرى فجـرى  معنـىً،  فيــه لـيس  الـصوت  ألن

 .)١("مبنيّ

 اسـم  مـن  مركبًـا  كونـه  بنائـه  علـة  أن ذكـر  إذْ) هــ ٧٠٢ (الهرمي عيسى بن عمر ومثله    

 فقـس  هـذا  وعلـى :" قـال  لـذلك،  يُعـرب  فـال  الحروف، تشبه هذه) ويه (كلمة أن على وحرف،

 .)٢(..."آخره في) ويه(لفظة مضمنا كان مما وشبهه وخالويه، نفطويه،: مثل جاء ما

 التنكيـر  وتنـوين  تنكيـر،  تنـوين  هـو  بـل  إعـراب،  تنـوين  يسلـ  تنوينـه  أن علـى  يدل وهذا    

 مـن  النـوع  وهذا ،)٣(العلمية حيز من وإخراجها تنكيرها إرادة عند واألصوات األعالم يدخل

 إال يُنـوَّن  ال هـذا  ومثل األصْواتَ، تُشبِهُ بكلمة مختومًا وكونه عَلَمًا كونه فيه اجتمع األعالم

 اسـمٌ  لـيس : "سـيبويه  قـال   ذلـك،  علـى  النحو أئمة لماتك تضافرت وقد تنكيره، إرادة عند

 هـذا : قـالوا  أنهـم  تـرى  أال نكـرةً،  كـان  إذا ويُنَـوَّنُ  يُنَـوَّنْ،  لـم  إال معرفةً فيكون األصواتَ يُشبِه

 .)٥(هذا من نحوًا) هـ٣١٦(السراج ابن وذكر ،)٤("آخَرُ وعَمْرَوَيْهٍ عَمْرَوَيْهِ

ــهِ هــذا: فقلــتَ نوَّنتــه النكــرة أردتَ فــإذا): " هـــ٣١١(الزجــاج وقــال  ــهٍ عَمْرَوَيْ ــرُ، وعَمْرَوَيْ  آخَ

.  سيبويه عن نقل كما تنكير، تنوين تنوينه فجعل ،)٦("نكرة) زَيْلَوَيْهٍ (ألن هذا؛ يا زَيْلَوَيْهٍ وهذا

. )٧("نوَّنتـه  نَكَّرْتَـه  وإنْ تعربـه،  وال فتحكيـه  أشبهه وما سيبويه وأما): "هـ٣٤٠(الزجاجي وقال

                                     
 . ٢/٢٤٠ يعيش البن المفصل شرح) ١
 . ٣/١١٨١ النحو في المحرر) ٢
 . ١/٣٤ األشموني على الصبان حاشية انظر) ٣
 . ٢/١٩٩ سيبويه) ٤
 . ٢/١٤١ النحو في األصول) ٥
 . ١٤٠ص ينصرف ال ما) ٦
 ).بتصرف(٣٤٠ص النحو في الْجُمَل)  ٧
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 تنـوَّن  ولكـن  فمبنيـة، ... وعمرويه ونفطويه، سيبويه، فأما): " هـ٦١٦(العكبري البقاء أبو وقال

 جمهـــور كلمـــة جـــرَتْ هـــذا وعلـــى ،)١("الفعـــل وأســـماء األصـــوات تُنَـــوَّن كمـــا النكـــرة؛ فـــي

 .النحويين

 تنوين ليس ونحوه كغاقٍ األصوات هذه تنوين أن إلى فذهب اإلسترأباذي الرضي وأما   

 يريـد  ،)٢(ومقابلـة  إلحـاقٍ  تنـوين  هـو  وإنمـا  فيهـا،  والتعريـف  للتنكيـر  داللـة  وجـود  دمِلعـ  تنكير؛

ــرْفَةٌ أصــوات األصــل فــي ألنهــا بهــا؛ ومقابلتهــا باألســماء إلحاقهــا ألجــل تنوينهــا أن بــذلك  صِ

 إلــى فيهــا منظــورًا يكــن ولــم أصــلها، فــي أســماءً فليــست شــيء، علــى لهــا داللــة ال ســاذجة

 عوملـت  التعبير في استعمالها إلى احتيج فلما الكلمات، لها وُضعتْ التي المعاني من معنى

 تــصريفَ فــصرَّفوها الكــالم، أقــسام إلــى أصــلها مــن انتقالهــا علــى للداللــة األســماء؛ معاملــة

 حاصــل هـذا  ،)٣(ومقابلــةً تـشبيهًا  األســماء؛ عالمـات  مـن  هــو الـذي  التنــوينَ فألحقوهـا  الكـالم 

 .ماذكره

 ألجـل  باألسـماء  شُـبِّهَت  األصـوات  هـذه  أن أقـرَّ  قد ألنه بعضه؛ ىعل ردٌّ قوله بعض وفي  

 كونهـا  علـى  بنـاءً  للتنكيـر  تنوينُهـا  يكون أن نفى وقد التعبير، أثناء في دالالتٍ من لها جدَّ ما

 فحكــم معنــى، علــى الداللــة ألجــل التعريــف أو التنكيــر يــأتي وإنمــا لهــا، المعــاني األصــل فــي

 علـى  بنـاءً  تنكيـر  تنـوين  بأنـه  تنوينهـا  علـى  حكمـوا  إنمـا  نحويـون وال أصـلها،  علـى  بنـاءً  عليها

 مـن  صـوتٍ  اسـم  فهـو  غـاقْ؛  أو غـاقِ، : قيـل  فـإذا  الداللـة،  بهـذه  يقـر  وهـو  لهـا،  الجديـدة  الداللة

ــر المطلــق جنــسه أراد وإذا للمــتكلم، مــرادٍ معــين مــصوِّت : غــاقٍ: فيقــول بــالتنوين، عنــه عبَّ

 وكـذا  مطلقًـا،  الغربـان  جـنس  صـوت  هـو  األصـوات  من الجنس هذا: أي الغراب، صوت اسم

 يـسمى  ممـن  شـائع  جـنس  والثـاني  معـين،  فـاألول  آخر، سيبويهٍ ومعه سيبويهِ، هذا: قيل إذا

                                     
 .١/٥١٩ واإلعراب البناء علل في اللباب)  ١
 . ٣/٣٤٠ للرضي الكافية شرح انظر) ٢
 .٣/٣٣٩ للرضي الكافية شرح انظر)  ٣
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 ذلـك  ينـافي  وال تنكير، تنوين كونه فصح التنوين، بقرينة استُفيدَتْ الداللة فهذه) سيبويه(بـ

 التنــوين ألن بهــا؛ وإلحاقهــا ماءاألســ حيــز فــي الكلمــات هــذه دخــول علــى التنــوين هــذا داللــة

 .  لحقه شيء كل في المعاني حروف من حرف ذلك مع وهو مطلقة، اسمية عالمة

 حـرف  معنـى  لتـضمنه  عـشرَ؛  خمسةَ نحو بُنِي كما بُِني أنه إلى النحويين بعض وذهب   

 أن كمـا  ويـه، : و سـيب، : كالمـه  أصـل  سـيبويه، : القائـل  فكأن تضمني، مركب فهو العطف،

 وجعلهمــا االســمين لمــزج قــصدًا الــواو فحُــذفت عــشر،: و خمــسة،): عــشر مــسةخ (أصــل

 . )٢(فبُنِي معناها المركَّب ضمِّن حُذفت فلما ،)١(واحدًا شيئا

ــدَرَةُ قــال    ــ الْحَيْ ــ التركيــب علــل عــن حديثــه عنــد ـ  عــشرَ، خمــسةَ مثــل والمركبــاتُ:"ـ

 هـذا  وإلـى ). ٣( "وَيـه : و سِـيبَ : و وعـشرةٌ،  خمسةٌ: أصله ألن العطف؛ حرف يتضمَّن وسيبويه،

 الــشطرين، المبنــي المركــب منهــا فجعــل المركبــات قــسَّم حــين) ٦٣٩(الخبــاز ابــن يــشير

 .الشطرين مبني مركب) عشَرَ خمسةَ (ألن ؛)٤()سيبويه(بـ له ومثَّل

 وهـو ) سـيبُويَه : (هكـذا  مفتوحـة  يـاء  بعـدها  مديـة  بـواو  نطقـه  يـرى  مَنْ على ردٌّ هذا وفي  

 مـن  المركـب  المبنـي  علـى  محمـوالً  كونـه  أن والـسبب  المحـدثين،  أكثـر  عن نقولالم الوجه

 لمـن  حجـة  وال وغيره، الحيدرة ذكر كما مطلقاً، الفتح على األول جزئه بناء يقتضي جزأين

 .ضمه

 يـشبه  آخـره  رأَوْا أنهم ذلك محكيًّا، كونَه بنائه علةَ جعلوا النحويين من فريق وثمة   

 دون األصـلي  وضـعه  علـى  بـه  يلفظ بل يُغيَّر، ال والمحكي محكية، هاكل واألصوات األصوات،

                                     
 . ٣/٣٥٩ للرضي الكافية وشرح. ٢/٤٠١ الزجاجي جمل شرح في المنهاج: انظر)  ١
 . ٩/٣٨٤ لوالتكمي التذييل : انظر) ٢
 . ٥٠٥ص المشكل كشف) ٣
 . ٣١٢ اللمع توجيه انظر) ٤
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 أو) سـيبويه :(سـميته  وإن : " ــ  الحكايـة  باب في ـ الزجاجي قال بنائه، علةَ هذا فجعلوا تغيير،

 . )١("تُعْرِبه ولم حَكَيْتَهُ ذلك، أشبه وما) نِفْطَوَيْهِ(أو) عَمْرَوَيْه(

 مثـل  وصوتٍ اسم من مركبا كان فإن: " فقال ضاأي) هـ٦٦٩(عصفور ابن صرح وبهذا    

 بعـدم  وصرح ،)٢(..."تحكيه أن قبل فيه يجوز كان ما فيه تحكي فإنك) عَمْرَوَيْهِ(و) سيبويه(

 حكايـة  في) غاقِ(كـ مبنية، المحكية واألصوات: "العكبري البقاء أبو وقال.  )٣(إعرابه جواز

 .)٤("المعاني بين للفرق يُراد عرابواإل الحكاية، نفس منها الغرض ألن الغراب؛ صوت

 ألنهـا  البنـاء؛  فيهـا  األصـل  األعـالم  آخـر  فـي ) ويـه  (لفظـة  أن الـسردِ  هـذا  من يُستخلص    

 وكـل  التركيب، ألجل أو محكيا، أعجميا لفظا لكونها أو العربية، اللغة في األصوات تُشبه

 خاصــةً، التنكيــر إرادة عنــد وتُنَــوَّن الــساكنين، اللتقــاء بالكــسر وحُرِّكــتْ فيهــا، واقــع ذلــك

 .مناقشتهم تقدمت وقد كله، ذلك تعليل في وآراؤهم النحويين عبارات وتنوَّعَتْ

 الصَّرْف مِنَ ممنوعًا اإلعْرابُ: الثَّانِي الْحُكْمُ
 فـي  يقـال  هـذا  علـى  وبنـاءً  حمدويـهَ،  إلـى  ونظـرت  حمدَوَيْـهَ،  ورأيتُ حمْدوَيهُ، هذا: فيقال 

 بعـضُ  فيـه  اإلجـراء  هـذا  جـواز  إلـى  ذهـب  وقـد  حَمْدَوَيْهونَ،: جمعه وفي ،حمْدَوَيْهانِ: تثنيته

 نظائرهـا  فـي  يجـوز  مـا  فيهـا  فأجـازوا  واحـدةً،  كلمـة  المـركبتين  الكلمتـين  فَعدُّوا النحويين،

 .)٥(اهللا رحمه الجرمي عن ذلك وحُكِي الصرف، من الممنوعة المركبات من

 أجـازه  كـان  وإن قُبِـلَ،  الـسماعُ  مـستندُه  يالجرمـ  أجـازه  مـا  كان فإن: "حيان أبو قال   

 بــالجواز،  القــول  أطلــق الــذي  مالــك ابــن  علــى تعقيبــا  ذلــك وجعــل  ،)٦("يُقبَــل لــم  بالقيــاس

                                     
 . ٣٤٠ص النحو في الْجُمَل) ١
 . ٢/٤٨٣ عصفور البن الزجاجي جمل شرح) ٢
 . ٢/١٠٥٠ بالتعليقة المعروف المقرب شرح) ٣
 . ٢/٩٣ واإلعراب البناء علل في اللباب) ٤
 . ٢/٣١٦ والتكميل والتذييل ،٤٠١/ ٢ الزجاجي جمل شرح في المنهاج: انظر) ٥
 .٢/٣١٦ والتكميل التذييل)  ٦
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 العـرب  وبعـض : " أيـضا  فيـه  وقال ،)١("منصرف غيرَ يُعرَبُ وقد كُسِر،) ويه(بـ خُتِم وإنْ:"فقال

ــا) هـــ٧٧٨(الجــيش نــاظر قــال.  )٢("الــصرف مــن ويمنعــه يُعربــه : مالــك ابــن كــالم علــى معقِّبً

 نـاظر  يريـد . )٣("مـسموع  ذلـك  أن) يُعـربُ  قـد  : (ــ  مالـك  ابـن  يعنـي  ـ المصنف قول من ويظهر"

 هـو  مـا  حكايـة  عن تعبير ألنها سماع؛ إلى استنادًا إال ـ عادةً ـ تقال ال العبارة هذه أن الجيش

 قولـه  ويؤكـدها  ظاهرهـا،  عليـه  يـدل  مـا  هـذا  قياسًـا،  بـه  مقـولٍ  عن تعبيرا وليست به، معمول

 .ذلك على أدل وهي ....." يعربه العرب وبعض:" اآلخر

) عَمْرَوَيْــهِ(و) ســيبويه (مثــل وصــوتٍ اســم مــن مركبــا كــان فــإن: " عــصفور ابــن وقــال    

 ال مـا  إعـراب  تُعربـه  وأن البنـاء  ويجـوز  تحكيـه،  أن قبـل  فيـه  يجـوز  كـان  مـا  فيه تحكي فإنك

 بــسيبويهِ، ومــررت وســيبويهَ، ســيبويهِ، ورأيــتُ وســيبويهُ، ،ســيبويهِ جــاءني: فتقــول ينــصرف،

 .)٤("وبسيبويهَ

 مـن  ممنوعـا  وإعرابـه  للجمهور، مبنيا حاله على إبقاءه عازيا ذلك مثل حيان أبو وذكر 

 . )٥(النحويين لبعض الصرف

 ماال بإعراب فأعربه سيبوَيْهَ ورأيت سيبوَيهُ هذا: قال ومن): " هـ٣٩٣(الجوهري وقال     

 األعــالم  كــسائر  يجعلونــه  ،)٦("والــسيبوَيْهون  الــسيبوَيْهانِ: فقــال  وجمعــه،  ثنــاه  ينــصرف

 الـــصرف مــن  الممنوعــة  أو والعجمـــة، للعلميــة  الــصرف  مـــن الممنوعــة  المعربــة  األعجميــة 

 قــد ذلــك أن اهللا رحمــه)هـــ٦٩٨ (الحلبــي النحــاس ابــن وذكــر المزجــي، والتركيــب للعلميــة

                                     
 . نفسه السابق) ١
 . ١/١٧٣ للمصنف التسهيل شرح) ٢
 . ٢/٥٩٩ القواعد تمهيد)  ٣
 . ٢/٤٨٣ عصفور البن الزجاجي جمل شرح) ٤
 . ١/٤٣٤ االرتشاف : انظر) ٥
 .٩/٤٢٣ العروس وتارج ٦/٢٢٥٨ الصحاح) ٦
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ــدُّوا ،)١(اهللا مــهرح)هـــ٦٤٦(الحاجــب ابــن عــن حُكِــي  مــن لمنعــه مؤكــدة زيــادة التركيــب وعَ

 .لبنائه الموجبة الصرف

 أحمـد  العباس أبا سمعتُ: الملك عبد ابن خط من كتبت: " اهللا رحمه القفطي قال    

 والكـسائي  آخر، وسيبويهٍ سيبويهِ: يقول اسمه، في يخطئ سيبويه كان: يقول )٢(يحيى بن

 . )٤(..."آخر وزيلَويهٌ وزيلوَيْهُ ،)٣(يُجرى فال أعجمي نهأل آخر؛ وسيبويه سيبويهُ: يقول

 كمـا  الـصرف،  مـن  ممنوعـا  األسـماء  مـن  النـوع  هـذا  إعـراب  جـواز  الحكم هذا خالصة  

 الـصرف  من ممنوعًا بإعرابه النحويون أولئك عليه حَكَم وإنما النحو، علماء من فريق يراه

 فيـه  وتـصرفوا  العـرب  اسـتعملته  فقـد  إليه، صار ما على بناءً عربي اسم أنه: أولهما: لسببين

 وهـي  الـصرف،  مـن  المنـع  علـة  وجـود : ثانيهمـا . اإلعـراب  األسـماء  فـي  واألصـل  لغـتهم،  وفـق 

 فـي  أعجميـا  كونُـه  وهـي  ثالثـة  علَّـة  إلـى  أيـضا  فيه يُنظَر وقد مزجيًّا، تركيبا مركَّبًا عَلَمًا كونُه

 .العربية اللغة في األعجمية عالماأل من أمثاله شأن هو كما أصله فيه فاستصحب األصل

 والجمع التثنية: الثالث الْحُكم
 لعـدم ) ويه(بـ المختوم ومنه وتثنيته، المزجي المركب جمعِ منْعَ النحويين أكثر صحح

 يجـوز  وال:" الزجـاجي  قـال  ،)٥(بـالمحكي  مُـشبَّها  ولكونـه  العـرب،  عـن  وتثنيتـه  جمعه سماع

 جــواز عــدم علــةَ فجعــل )٦( ..."يُجمــع وال يُثنــىال المحكــي جميــع وكــذلك والجمعــه، تثنيتــه

 وذكـــر. تغييـــر دون حالـــه علـــى يبقـــى أن ينبغـــي والمحكـــي محكيـــا، كونـــه وجمعـــه تثنيتـــه

                                     
 . ٢/١٠٥١) ليقةالتع(بـ المعروف المقرب شرح: انظر) ١
  هـ٢٩١ المتوفى الكوفي ثعلب اإلمام هو) ٢
 . سيبويهٌ : العلمية في يقال فال يُصرف، ال بمعنى: يجرى فال)  ٣
 .٢/٣٥٢ الرواة إنباه)  ٤
 . ١/٨٢ والمسالك المقاصد توضيح) ٥
 . ٣٤٠ص للزجاجي النحو في الجمل) ٦
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 كمــا يُحكــى والمحكــي ،)١(المحكــي يــشبه وألنــه الــسماع، عــدمُ ذلــك علــة أن الــسيوطي

 .يُغيَّر وال سُمع

 فـي  والجمـع  التثنيـة  عالمـة  يلحقـه  مـن  فمـنهم  وجمعـه،  تثنيته جواز بعضهم واختار    

ــره، ــيبويهان،: فيقــــول آخــ ــيبويهون، ســ ــان، وســ ــون، وعَمْرَويهــ ــال وعَمْرَويْهــ  أبــــي ابــــن قــ

 عمــر أبــي عــن رُوي ولهــذا ،)٢("الزجــاجي إال هــذا فــي يخــالف مَــن أعلــم وال): " هـــ٦٨٨(الربيــع

 أيــتور وعمرويــهُ، ســيبويهُ هــذا : قــال مَــن: "قــال أنــه اهللا رحمــه) هـــ٢٢٥(النحــوي الجرمــي

ــع؛ ثَنَّــى فأعربــه وعمرويــهَ، ســيبويهَ  والــسيبويهان والعمرويهــون، العَمْرَويهــانِ: فقــال وجمَ

 عنـد  المعـرب  أحكـام  عليـه  أجـرى  مَـنْ  منهم وهؤالء )٣("أشبهه ما وكذلك والسيبويهون،

 جـزءًا  عَـدُّوها  ألنهم آخره؛ في التي الهاء يحذفوا ولم شيئا، منه يحذف فلم وجمعه، تثنيته

 عجـزه  يحـذف  مـن  ومـنهم   ،)٤(الجمـع  عنـد  تُحـذف  التـي  التأنيـث  كتـاء  وليـست  لمـة الك من

ــيبُون ســيبان: فيقــول ــا يجــري هــذا وكــل ،)٥(وسِ  مــن ومنعــه أعربــه مــن مــذهب علــى قياسً

 . الصرف

 إلحــاق وال تغييــر دون وثنــاه جمعــه فقــد النحــويين مــن البنــاء إال فيــه يُجِــز لــم مــن وأمــا  

: أو حمدويْـهِ،  ذوا هـذان : فيـه  فيقولون التغيير، عدم من المبني يستحقه لما تغليبا به؛ شيء

: فيقــال ) ذو (بإســقاط أو حمدوَيْــهِ،  ذوو وكلهــم حمدويــه، ذوو وأولئــك  حمدويــه، كالهمــا

 .)٦(سيبويه وكلهم سيبويه، كالهما

                                     
 . ١/١٤٠ الهمع: انظر) ١
 ٦٣٥/ ١ الربيع أبي البن الملخص)  ٢
 . ٣٤١ص للزجاجي النحو في الجمل)  ٣
 .٩/٤٢٣ العروس وتارج. ٤/٣١ المقتضب : انظر) ٤
 . ١٤١/ ١ الهمع : انظر) ٥
 .٩/٤٢٣ العروس وتارج ٦/٢٢٥٨ الصحاح: انظر) ٦
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 ســيبويه كــان:" قــال أنــه ثعلــب إليــه عــزاه فيمــا الكــسائي عــن الحكايــة صــدْرُ وتقــدم 

 آخـر؛  وسـيبويه  سـيبويهُ : يقـول  والكـسائي  آخـر،  وسيبويهٍ سيبويهِ: قولي اسمه، في يخطئ

ــهُ ،)١(يُجــرى فــال أعجمــي ألنــه : القفطــي نقلهــا كمــا الحكايــة وتمــام )٢(..."آخــر وزيلَويــهٌ وزيلوَيْ

ــى"  مــن يعقــل الــذي للحيــوان والنــون بــالواو الجمــع ألن زيلوهــات؛: ويجمــع زيلويهــان، : ويُثَنَّ

 زيلويه،: قيل وقد بالالم، يعرّف وال يعقل، ال ولما اإلناث من يعقل لما لتاءوا واأللف الذُّكران،

 )٣("زيلويه وذوات زيلويه، وذوي زيلويه ورأيت زيلويه، وذوات زيلويه، وذو

 األصـل  أن مـن  تقـدم  مـا  علـى  جمعه أنه: األول اثنان، أمران به يتعلق) زيلوهات: (قوله    

 جمـع  جمعـه  أنـه : الثـاني . زيلُـوهْ : طويلة بضمة سبوقةم ساكنة هاء األلفاظ لهذه األعجمي

 كونــه وهــو األصــل فيــه استــصحب ألنــه إمــا عاقــل، لمــذكر علــم أنــه مــع الــسالم، المؤنــث

 فـي  تقـدم  كمـا  تـاء،  عـن  مبدلـة  هـاءه  عَـدَّ  ألنه أو. يعقل ال ما فأشبه الحال، مجهول أعجميا

 وبنـاءً . ذلك ونحو...وسلمة وطلحة كحمزة نظائره على فحمله الهاء، هذه تأصيالت إحدى

: قولــه مــن ذكــره مــا مبنيــا جعلــه مــن عنــد جمعــه قيــاس يكــون والتــاء بــاأللف جمعــه علــى

 ".زيلويه ذوات"

 فمـنهم  وخالويـه  سـيبويه : مثـل  صَـوْتٍ  مَع اسمٍ من مركَّبًا كان فإن:" الحيدرة وقال    

) ذَوَيْ(و) ذوا (لـه  يجتلـب  مَـنْ  ومـنهم  وسـيبَويهَيْنِ،  سـيبويهانِ : فيقـول  لفظـه  علـى  يثنيـه  من

 ،)٤("ذلـك  فـافهم  سـيبويه،  بـذَوَيْ  ومـررتُ  سـيبويه،  ذَوَيْ ورأيـتُ  سـيبويه،  ذَوا جـاءني : ويقول

 .)٥(نفسيهما بالطريقين والتمثيل القياس هذا على كذلك جمعَه وذَكَرَ

                                     
 . سيبويهٌ : العلمية في يقال فال يُصرف، ال بمعنى: يجرى فال)  ١
 .٢/٣٥٢ الرواة إنباه)  ٢
 .  ٢/٣٥٢ الرواة إنباه)  ٣
 . ١٨٨ النحو في المشكل كشف) ٤
 . ١٩٤ـ١٩٣ النحو في المشكل كشف) ٥



 

 
١٠٦

 نحويّ دالليّ صوتي تحليل :النحوية وأحكامه) ويه(بـ المختوم العَلَم حقيقة
 األنصاري مهدي بن محمد بن اهللا عبد. د
 

 كثـر  أنـه : أولهمـا : لـسببين  باالختيـار  أولـى  لفظـه  علـى  وتثنيتـه  جمعه أن الباحث ويرى   

 جمعهــا فيهــا والقيــاس االســتعمال، جهــة مــن العربيــة باألســماء لَحــق حتــى ســتعمالها

ــى وتثنيتهــا ــى أيــسر ذلــك أن: ثانيهمــا. لفظهــا عل  فــي وأوجــز للنطــق وأســهل اللــسان عل

ــارة، ــا العب ــى فهــو كــذلك ســبيله كــان وم ــار، أول ــيبَوَيهانِ: فيقــال باالختي  وســيبَوَيْهون، سِ

 .أعلم واهللا. هِينوسيبوَيْ سِيبَوَيْهَيْنِ ورأيتُ

  التَّرْخِيـــم: الرابع الحكم
 األعالم؟ من أضرابه كشأن النداء عند ترخيمه يجوز فهل

 مـن  غيـره  فـي  يجـوز  مـا  فيـه  يُجـز  فلـم  المحكـي،  أحكـام  عليه أجرى من النحويين من

 ال الحكايــة أن واعلــم: " ســيبيويه قــال ،)١(ذلــك ونحــو والتــرخيم والتــصغير والجمــع التثنيــة

 مذهب على يجري وهذا )٢("النداء يغيره مما وليس منادًى غير تُرخِّم أن تريد ال ألنك خَّم،تُرَ

 .فال غيرهم وأما ـ تقدم كما ـ كالزجاجي محكيٌ أنه يرى من

 المركــب أحكــام عليــه وأجــرى الــصرف، مــن الممنــوع إعــراب أعربــه مــن ومــنهم   

 نقـل  ولـذا . )٤(وشـرَحَه  الخليـل  عـن  سـيبويه  ذكـره  قد وهذا ،)٣(كله ذلك فيه فأجاز المزجي،

 مطلقـا،  منـه  الثـاني  الجـزء  بحـذف  ترخيمـه  يجيزون أنهم البصريين عن اهللا رحمه حيان أبو

 سِـيبُ،  يـا : المجيـزين  مـذهب  على فيقال ،)٥(ذلك من يمنعون الكوفيين أكثر أنّ على ونص

 ال أنــه) ويــه (آخــره فيمــا الفــراء وذهــب: "قــال ونحوهمــا،) حمدويــه(و) ســيبويه (فــي حَمْــدُ، ويــا

 منـع ) هــ ٢٩٩(كيـسان  ابـن  عـن  نقل ثم" عمْرُو ويا سيبُو، يا: فتقول خاصة،  الهاء إال يُحذف

 مــن فقــط األخيــرين الحــرفين أو الحـرف  حــذف جــواز يــرى وأنـه  كــامال، الثــاني الجــزء حـذف 

                                     
 .٦٣٥/ ١ الربيع أبي البن والملخص ،٣٤١ ،٣٤٠ص للزجاجي النحو في الجمل:  انظر) ١
 . ٢٦٩/ ٢ سيبويه) ٢
 .٦٣٥/ ١ الربيع أبي البن والملخص ،٢٦٨ ـ٢٦٧/ ٢ سيبويه:  انظر) ٣
 .٢٦٨ ـ٢٦٧/ ٢ سيبويه  انظر) ٤
 .٣/١٥٤ الضرب ارتشاف : انظر) ٥



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ١٠٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

ــه المزجــي المركــب ــئال ؛)١(كل ــالمفردات، يلتــبس ل  حــذف مــن المحــذوف علــى أدل فــذلك ب

 .)٢(بأسره ثانيال الجزء

ــد   ــه يري ــا، لــيس بمــا يلتــبس أن ــذف فــإذا مركب ــه حُ ــاني الجــزء من ــم كــامالً الث ــرف، ل  يُع

 ذكـر  ولكـن  متوجِّـهٌ،  وهـذا  كامال، الثاني الجزء حذف عدم تعيَّن ولذا مفردٌ؟ أم هو أمُرَكَّب

ــرِه الثــاني الجــزء لحــذف المجيــزين أن الــسيوطي  يــزول أنــه"بـــ اللــبس هــذا عــن أجــابوا بأَسْ

 حـرف  آخـر  حركة على يبقى أن يجوز المرخَّم أن يعني. )٣("خيف إذا إال يتعين وال باالنتظار،

 غيــر وهــذا موجــود، المحــذوف فكــأن يَنْتَظِــر، مَــنْ بلغــة يــسمى مــا وهــو يُحــذف، لــم ممــا منــه

  ــ  اليَنْتَظِـر  مَـنْ  لغـة  على المحذوف، اعتبار وعدم الحرف، ذلك على إعرابه يجوز بل ـ متعين

 تعيـــين فـــي لـــه أثـــر ال وعدمـــه االنتظـــار ألن ضـــعيف؛ جـــواب وهـــو تعـــيّن، اللـــبس خيـــف افـــإذ

 .ونوعه المحذوف

 التــرخيم فــي األصــلي المــذهب علــى مبنــي كيــسان ابــن وكــذا الفــراء إليــه ذهــب ومــا    

ــر الحــرف وهوحــذف ــادى مــن األخي  لغــة فــي هــو هكــذا ،)٤(للــصوت وتــسهيال اختــصارًا المن

 االسـم  أحكـام  علـى  األعجمـي  االسـم  هذا حملوا العلماء ؤالءه أن على ذلك فدل العرب،

 المفـردة،  الكلمة ذي العَلم من يُحذف ما منه فحذفوا واحدة، كلمةً بشقيه وعَدُّوه العربي،

 .)٥(تركيبَه يعتبروا ولم

 فحــذفوا العربيــة، اللغــة فــي المزجيــة المركبــات مــن أضــرابه علــى حملــه مــن ومــنهم    

 النـوع  لهـذا  حمـالً  ــ  تقـدم  كمـا  ــ  سـيبويه  نـص  وعليـه  ،)٦(الترخيم عند كله منه األخير الجزء

                                     
 .٣/١٥٥ الضرب ارتشاف:  انظر) ١
 .٨٣ ـ ٣/٨٢ الهمع : انظر)  ٢
 . ٣/٨٣ الهمع : انظر) ٣
 .٣/١٥٢ الضرب ارتشاف : انظر) ٤
 .٦٣٥/ ١ الربيع أبي البن الملخص: انظر) ٥
 .٤٢٢ـ٣/٤٢١ التسهيل شرح انظر)  ٦



 

 
١٠٨

 نحويّ دالليّ صوتي تحليل :النحوية وأحكامه) ويه(بـ المختوم العَلَم حقيقة
 األنصاري مهدي بن محمد بن اهللا عبد. د
 

 يـا : التـرخيم  عنـد  تقـول  فإنـك  وعاتكـة،  تمـرة : نحو التأنيث، تاء لحقته ما على المركب من

 التـاء،  هـذه  علـى  محمـول  المزجـي  المركـب  من األخير والجزء التاء، بحذف عاتك، ويا تمر،

 تُلحقـه  ال ذلـك  مـع  وهـي  بها، إال معناه واليتحقق لألول الزمة الحقة أنه منها أوجه، عدة من

 فـتح  لزوم ومنها واالستقالل، االنفصال تقدير على ألنها الحروف، عدد في األوزان من بوزن

 ذي المؤنـث  مجـرى  التـرخيم  عنـد  أجـروه  ولهـذا  مالحقتـه،  بنـاء  تغيـر  ال أنهـا  ومنهـا  قبلهـا،  ما

 يــا: ترخيمــه عنــد الوجــهِ هــذا علــى فَيُقــال تلحقــه، ممــا كالتــاء الثــاني جزئــه اعتبــار علــى التــاء

 ويـا  بُخـت،  يـا : وحَـضْرَموت  نَـصَّر  بُخْتَ في يقال كما ،)١(وعمرويه سيبويه في عَمْرُ، ويا سيبُ

 مُجـرى  لـه  إجـراءً  كلـه،  الثـاني  الجـزء  بحـذف  ،)٢(يعـيش  ابـن  عـن  السيوطي نقله كذا...حضر

 .)٣(الترخيم عند" فاطمة "نحو من التاء

  فــي التـرخيم،  جـواز  عـدم  يختـار  أنـه  ــ  اهللا رحمهمـا  ــ  حيـان  أبـي  عـن  الـسيوطي  لونقـ    

 األول فعلى الصرف؛ من والمنع واإلضافة، البناء،: لغاتٍ ثالثَ فيه ألن مزجٍ؛ تركيبَ المركب

 ينبغـي  والثالـث  البـصريون،  يمنعـه  والثـاني ) حذامِ(كـ النداء لغير بنائه لكون يرخَّم؛ أالّ ينبغي

 إنمــا وهــذا ،)٤(الــصرف مــن الممنــوع المركَّــب تــرخيمُ العــرب عــن يُحفَــظ لــم ألنــه ميُــرخّ أالّ

 فيتنـاول  مركبـا،  كـان  إن عجـزه  يحـذف : "قولـه  فـي  مالـك  ابـن  علـى  تعليقـا  حيـان  أبـو  ذكره

 ويا وياسيب، ياحضر،: فيقال عشر، وخمسة وسيبويه، كحضرموت، بمزج، المركب ذلك

 )٥(.."خمسة

 مـن  يَـرِدْ  لـم  إنـه : قولـه  وأما: "قائال حيان أبي كالم على) هـ٧٧٨(الجيش ناظر وعقَّبَ     

 عـدم  فلـيس  الينـصرف،  مـا  إعـرابَ  أُعـرِب  إذا مـزجٍ  تركيـبَ  المركـب  تـرخيمُ  العـرب  لـسان 

                                     
  .١/٥٧٩الزجاجي جمل شرح في المنهاج: انظر) ١
  ٢٣١-١/٢٣٠ للسيوطي والنظائر األشباه: انظر) ٢
 . ٢٦٧/ ٢ سيبويه انظر) ٣
 .٧/٣٦٢٤ القواعد وتمهيد ،٣/٨٢ الهمع : انظر) ٤
 . ٤٢٢ـ٣/٤٢١ التسهيل شرح) ٥



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ١٠٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 ماتقتـضيه  ذَكـرَ   ــ  مالـك  ابـن  يعني ـ فالمصنف رُخِّم، إذا عجزه بحذف للحكم بدافع وروده

 يقتـضي  القيـاس  أن يريـد . )١("آخـرُ  أمـر  فـذاك  يُـسمَع  لـم  أو سُـمع  كونـه  أما النحوية، القواعد

 يُـسمع،  لـم  أم ذلـك  سُـمِع  سواء المركبات، سائر على له حمْالً الترخيم، عند آخره حذف

 رحمهمـا  الخليـل  عن ناقال سيبويه من ذِكْرُه تقدم ما على محمول وهو صحيح، إيراد وهذا

 .اهللا

 المركـب  تـرخيمَ  ذكَـرَ  ــ  حيـان  أبا يعني ـ الشيخ أن والعجيب: " الجيش ناظر قال ثم    

 أم حضرموت،: مثل أكان سواء الثاني، بحذف ترخيمه جواز على مجمعون البصريين وأن

 يجوزونـه  البصريين أن ذكر ثم ترخيمه، يمنعون الكوفيين وأن سيبويه، أم عشر، خمسة

 .)٢("يَنتظر ال ومَنْ ينتظر من لغة أي اللغتين، على

 رحمـه  حيـان  أبـا  ألن بعجيب، ليس حيان أبي من الجيش ناظر بهاستعج ما أن والحق 

 علـى  بنـاءً  الكـوفيين  مـذهب  اختار ثم المسألة، في والكوفيين البصريين مذهبَي حكى اهللا

ــصَر عــن كانــت آرائــه علــى البــصري المــذهب غلبــة أنَّ علــى يــدل وهــذا ذكرهــا، التــي العلــة  بَ

 .للعلم منتسب بكل الئقال هو وهذا التقليد، مجرد العلى لهم وموافقة

 لقاعــدة طَــرْدًا األســماء، مــن النــوع هــذا تــرخيم تجــويز األوْلَــى أنَّ هــذا مــن ويــتلخص

 يكـون  أن ينبغي ولكن المزجية، المركبات من نظائره على له وحمْال األعالم، في الترخيم

 ســيبويه فــي...ويــانفط ياسِــيب،: فيقــال الــصرف، مــن ممنوعــا يعربــه مــن مــذهب علــى ذلــك

 .أعلم واهللا تقدم، كما الكلمة، من الثاني الجزء بحذف شابههما، ما وكذا طويه،ونف

 التصغيــر: الخامس الْحُكْم
 كـل  كـون  بجـامع  التـصغير،  فـي  المتـضايفين  علـى  المزجـيَّ  المركـبَ  النحويـون  حمل 

 مـن  األول الجـزء  تـصغير  على كالمها في العرب جرت وقد جزأين، من مكونًا منهما واحد

                                     
 . ٧/٣٦٢٤ القواعد تمهيد) ١
 . نفسه السابق) ٢
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ــه، والمــضاف المــضاف ــدَّ إلي  فــي فقــالوا المزجــي، المركــب فــي اإلجــراء ذلــك النحويــون فعَ

 عَـشَرَ،  خُمَيْـسَةَ ): عـشر  خمـسة  (فـي   وقالوا وبُعَيلَبكُّ، حُضَيْرَموت،): وبعْلَبَكّ حضْرَمَوْت(

 علــى يحملهــا فلــم) وَيْــه(بـــ المختومــة األعــالم أمــا ،)١(اهللاِ عُبَيْــدُ): اهللا عبــد (فــي قــالوا كمــا

 النـوع  هـذا  أن يـرون  أنهـم  ذلـك  فـي  والسبب بعضُهم، إال اإلجراء هذا في اإلضافي مركبال

 كـان  مـا  علـى  يُحكـى  أن فحقـه  لألصـوات،  مـشابهة  أعجميـة  لفظـة  مـع  مركب األعالم من

 والجمـع  والتثنيـة  والتـرخيم  التـصغير  مـن  األسـماء  فـي  يجـوز  مـا  فيه فاليجوز يُغيَّر، وال عليه،

 .)٢(ذلك ونحو واإلضافة،

 المركبــات مــن أمثالــه علــى حملــه ألنــه تــصغيره؛ جــوازُ ســيبويه كــالم يقتــضيه والــذي 

 نــــصَّر، وبُخْــــتَ ومعــــديكرب، حــــضرموت(بـــــ) عَمْرَوَيْــــهِ (وقــــرن المحكيــــة، غيــــر المزجيــــة

 صُـغِّرَت  وإذا منها، األخير الجزء بإسقاط تُرَخَّم أنها وذكر) عشر وخمسة ومارَسَرْجِس،

 عليـه  ونـص  ،)٣(هـاءً  المرسـومة  التأنيـث  بتـاء  المختـوم  شأن هو ماك شيء، منها يُحذَف لم

 .)٤(يعيش ابن عن ناقال أيضا السيوطي

: تــصغير فــي عُمَيْرَويــه، : فيــه فيقــال) ويــه(بـــ المختــوم تــصغير بــورود حيــان أبــو وصــرّح

 بهمـا  مشبَّه نهأل وحضرَمَوْت؛ بَعْلَبَكّ: تصغير في وحُضَيْرَمَوت بُعَيْلَبَكّ،: قيل كما عَمْرَوَيْه،

 هـذا  جعـل  مَـن  بـه  والمـراد  ،)٦(بَنَـى  مَـن  بلغـة  خاص ذلك أن وذكروا ،)٥(المزجي التركيب في

 ،)٧(تـصغيره  عـدم  فالقيـاس  مـتمكن  غيـر  اسـم  ألنـه  تقـدم؛  كمـا  يُعربـه،  ولم مبنيا المركب

                                     
 . ٢/٥٨٠ المفصل وشرح ،٣/٤٧٥ سيبويه: انظر) ١
 . ٦٣٥/ ١ الربيع أبي البن والملخص ،٣٤١ ،٣٤٠ص لزجاجيل النحو في الجمل :  انظر) ٢
 . ٢/٢٦٧ سيبويه انظر) ٣
 . ١/٢٣٠ والنظائر األشباه انظر) ٤
 . ٦/١٤٩ والهمع ،١/١٨٢،١٨٦ الضرب ارتشاف: انظر) ٥
 .  ٦/١٤٩ والهمع ،٢/٨٧٢ للمرادي التسهيل شرح) ٦
 . المتقدمتين الحاشيتين انظر) ٧
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 تـشبهه،  لـم  التـي  المبنيـات  سـائر  عـن  مزيـةً  لـه  جعـل  بالمـضاف  شـبيها  مركبـا  كونه ولكن

 .)١(المركبات سائر شأن هو كما صدره، بتصغير أشباهه على ملحُ ولذلك
 أشـبه  ألنـه  منـه؛  شيء حذف دون األعالم من النوع هذا تصغير جواز هذا من ويتلخص

 ذلـك  تفـصيل  تقـدم  وقـد  ــ  معنـاه  في اإلضافي المركب وأشبه صورته، في المزجي المركب
 .أعلم واهللا. منه شيء ذفح دون أوله يُصغر وكالهما ـ تركيبه نوع عن الحديث عند

 إليه النِّسْبةُ: السادِس الحكم
 المزجـي،  المركـب  علـى  محمول أنه األعالم من النوع هذا تركيب نوع تبيان في تقدم

 عجزاهمـا  ويُحـذف  صـدرَيْهِما،  إلى يُنسبَ أنْ النوعين إلى النسب في والقياس محكِيٌّ، وأنه
 ذكــر كــذا ومكــي، طليحــيّ: فيهمــا اليقــ ومكــة، كطلحــة بالتــاء بــالمختوم لهمــا تــشبيها
ــرَ تُلْقــي: يقــول الخليــل كــان: "فقــال الخليــل عــن ســيبويه  مــن الهــاءَ تُلْقِــي كمــا منهمــا اآلخِ
 فـي  ومعـديكرب  عـشرَ  خمـسةَ : ذلـك  فمـن ....حضْرَموت بمنزلة طلحة ألن وطلحةَ؛ حمزةَ
 وذكـر  )٢(..."البـاب  هـذا  سـبيل  فهكـذا  وخَمْـسِيٌّ،  مَعْـدِيٌّ  قلتَ أضفتَ فإذا يُضفْ، لم مَنْ قول
 وتركـتَ  حـذفتَ  الحكاية إلى أضفتَ فإذا: " فقال المحكي إلى اإلضافة حكم في ذلك نحو

 )٣( "تأبَّطِي) : شَرًّا تأبَّطَ (في قولك وذلك....عشر وخمسة القيس عبد بمنزلة الصدر،
 إلـى  يُنْـسَبُ  وبنائـه  إعرابـه  فـي  أحوالـه  اخـتالف  علـى  المرَكَّـب ): " هـ٦٨١(إياز ابن وقال    
 إلى النسبَ الجرْمِيُّ وأجاز...تَأَبَّطيّ): شرًّا تأبَّطَ (وفي بعليّ،): بعلبك (في تقول األول، الجزء
 كـابن  غيـرُه  ذلـك  وذكرمثـلَ  )٤("مـضى  لِمـا  القيـاس  واألول بكِّـيٌّ، ): بعلبك (في قتقول الثاني
 .وغيرهم ،)٩(والسيوطي ،)٨(حيان وأبي ،)٧(والرَّضِيّ )٦(والمراديّ )٥(مالك

                                     
 . ٢٧٣ ،١/٢٤٧ ضيللر الشافية شرح: انظر) ١
 . ٣/٣٧٤ سيبويه) ٢
 . ٣/٣٧٧ سيبويه) ٣
 . ٩٨٩ ـ٢/٩٨٨ الفصول شرح في المحصول) ٤
 . ١٩٥٣ـ٤/١٩٥٢ الشافية الكافية شرح انظر) ٥
 . ٧٣٢ ـ ٢/٧٢٩ للمراديّ الفوائد تسهيل شرح: انظر) ٦
  ٧٣ ـ٢/٧٢ الشافية شرح: انظر) ٧
 . ١/٢٧٩ الضرب ارتشاف: انظر) ٨
 .١/٢٣١ والنظائر واألشباه ،٦/١٥٥ الهمع انظر) ٩
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 وعمرويـه  سـيبويه  إلـى  النـسب  فـي  ...وخـالِيّ  وعَمْـرِيّ  سِيبيّ: يُقال أن ينبغي هذا وعلى  

 إليـه  يُنـسب  أنـه  يجـد  األعـالم  من النوع هذا إلى النسب يتتبع مَنْ ولكن وأشباهها، وخالويه

 وهائه، يائه حذف أوبعد وعمرَوَيْهِيّ، سيبويهيّ،: نحو حذف، دون بآخره النسب ياء بإلحاق

 الـسهْلَويّ، :و ،)١(جـد  اسـم  وهو سَمَّويه،: إلى نسبة سمّويّ،: ومنه وعمرَويّ، سيبوّي،: فيقال

 بــن  أحمــد  وهــو  عبــدَوِيّ، : عَبْدَوَيْــهِ  وفــي  ،)٣(الــشَّبَّوِيّ : شَــبّويه  وفــي . )٢(ســهْلَوَيْه : إلــى  نــسبة 

: سَلْمَوَيْه وفي. )٤(الهذلي مسعود بن عتبة ولد من العبدوي، سَدوس بن عبدويه بن إبراهيم

 إليـه  النـسبة  فـي  روعـي  الوجـه  هـذا  ففـي  ،)٦(الليثـي  صـالح  بـن )سُليمان(لـ لقب ألنه ؛)٥(سَلمُونيّ

 .إليه) ويه (لفظة إلحاق قبل األول أصله

 سـواه  فيمـا  الـسابق  للقيـاس  خالفًـا  ،)ويـه (بــ  المختـوم  إلـى  النـسب  في الجاري هو هذا   

 االلتبــاس إلــى يــؤدي آخــره حــذف أن هــذا فــي سببوالــ والمحكيــة؛ المزجيــة المركبــات مــن

) عُمَـر (و) عَمْـرو  (إلـى  بالمنـسوب  اللتـبس  عمـري، ): عمرويـه  (إلى النسب في قيل فلو بغيره،

 كمـا  غيـره،  عـن  يميـزه  مـا  منـه  وأُبْقي آخره بعض منه أويُحذف شيء، منه يُحذف لم ولهذا

 .)٧(القياس مراعاة من ىأول ببعض بعضه التباس وعدم الكالم وضوح مراعاة ألن تقدم؛

 وترخيمـه ) وَيْـه (بــ  المختـوم  العَلَـم  تـصغير  جـواز  علـى  النحـويين  جمهور أن والخالصة  

 عنـد  آخـره  حـذف  عـدم  علـى  يدل واالستعمال المزجي، المركب قياس على إليه، والنسبة

 .أعلم واهللا. بغيره االلتباس خشية النسبة

                                     
 . ٢٢٤ األنساب تحرير في اللباب لب: انظر) ١
 . ٢٢٩ األنساب تحرير في اللباب لب: انظر) ٢
 . ١٦/٤٢٣ النبالء أعالم سير) ٣
 . ١٠١ ص للقيسراني والمختلف المؤتلف) ٤
 إلـى  نـسبة  والـضم،  والـسكون  حبـالفت : السلموني: " بقوله ضبطه ولكنه. ٢٢١ األنساب تحرير في اللباب لب)  ٥

 . المحدثين جمهور عند المتبعة الضبط طريقة على فضبطه. انتهي" جدّ سلمويه،
 .١١/٤٥٣ الكمال وتهذيب ،٩/٤٣٣ النبالء أعالم سير انظر) ٦
 . ٧٥ـ٢/٧٤ الشافية شرح: انظر) ٧
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 : الخاتمة
 لغةً الالحقة هذه حقائق واستجلتْ" ويه "بلفظة تومالمخ العَلَم الدراسة هذه تناولت

  أصلها عنـد أهلهـا مكونـةٌ       في أنها إلى فتوصَّلَتْ متخصصة، نحويةً لغوية دراسة واستعماالً،

 المعروفـة فـي العربيـة بـواو المـد؛ ألن            يمن ضمة طويلة ثم هاء ساكنة، والضمة الطويلـة هـ          

فوا فيهـا ونطقوهـا بطُـرق فيهـا شـيء مـن       رمزها في الكتابة واو مضموم ما قبلها، ثم تـصر      

:  فهــاءاالخـتالف عـن األصــل األول، فتطـور نطقهـا عبــر الـزمن إلـى أن اســتقر علـى واو فيـاءٍ        

 بما يوافـق العربيـة، وقاسـوها علـى بعـض الكَلِـم العربيـة المـشابهة                   العربُ تْلهافتناوَ) ويه(

 ونطقوهــا بعــدة أوجــه،   ،اســما للــصوت، واســما للفعــل   ) وَيْــهْ(لهــا فــي النطــق، مثــل كلمــة     

 . ، ـُويَهْ ـ ـُويَةوِيهْ ، وَيْهْ ، وَيْهِ: أشهرها

     والكلمــة علــى هــذا أصــبحت عربيــة محــضة، ولــم يبــق مــن عجمتهــا إال استــصحاب     

األصل فيها، والبحث فيهـا ينبغـي أن يخـضع لقواعـد العربيـة، ومـا يجـري لنظائرهـا فيهـا، وال            

أصله؛ ألن الكلمة اآلن تحولت إلى النطاق العربي، فيجـب         يُلتفت إلى النطق األعجمي وال إلى       

 فــي هــذا القبيــل مــنأن تُجــرى عليهــا األحكــام العربيــة، كمــا هــو شــأن األعــالم الموجــودة  

 .القرآن وغيره

 مــراد، لمعنــى تلقيبــا األعــالم بعــضَ الفُــرْسُ يُلحقهــا الالحقــة هــذه أن الدراســةُ وبَيَّنَــتْ  

 إلـى  تلحقـه  مـا  نـسبة  بهـا  مـرادًا  االسـم،  آخر تلحق لوضع،ا حيث من مستقلة هذا على فهي

 أعجميـا،  أو عربيـا  صـريحا،  اسـما  أم أصـله،  فـي  لقبـا  لحقتـه  الـذي  اللفظ أكان سواء مسماه،

 المركـبَ  ظـاهره  جهـة  مـن  يُـشبه  األعالم من) ويه(بـ المختوم أن وتبيَّن للنسبة، يلحقونها

 العطــف معنــى ثانيــه ويتــضمن عجزهــا، مــن لكلمــةا صــدر منزلــةَ صــدرُه يُنَــزَّلُ الــذي المزجــيَّ،

 مــن واحــدة كــل ألن اإلضــافة؛ علــى يُحمــل المعنــى جهــة مــن وهــو الكلمتــين، بــين والجمــع

 .األصل في مستقلة داللةٍ ذاتُ ـ والملحوقة الالحقة ـ اللفظتين

 اللغـة  فـي  األصوات تُشبه ألنها البناء؛ اللفظة هذه في األصل أن إلى الدراسة وخَلصت   

 فيهـــا، واقـــع ذلـــك وكـــل التركيـــب، ألجـــل أو محكيـــا، أعجميـــا لفظـــا لكونهـــا أو العربيـــة،
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 عبـارات  وتنوَّعَـتْ  خاصـةً،  التنكيـر  إرادة عنـد  وتُنَـوَّن  الـساكنين،  اللتقـاء  بالكـسر  وحُرِّكتْ

 آراءهـم  الدراسـة  وناقـشت  الكسر، وسبب التنوين ونوع البناء علة في وآراؤهم النحويين

 مـن  ممنوعـة  إعرابهـا  وهـو  النحـويين،  مـن  جمـع  أثبتـه  آخَـرُ  وجـه  فيهـا  صحَّ دق وأنَّه ذلك، في

 الجمع جهة من المركب بأحكام األعالم من النوع لهذا يحكم الوجهين وعلى الصرف،

 مـا  بـسبب  تخـصه  التـي  الخـصائص  بعـض  وجـود  مـع  والنـسب،  والتـرخيم  والتصغير والتثنية

 ذلـك  الدراسـة  واستقـصت  الـصوتي،  بهوالـش  والحكايـة  والتركيـب  العجمـة  من فيه اجتمع

ــرًا، أَوَّالً هللا والحمــد.وجهــه وبَيّنــت وناقــشته، كلــه  محمــد النبــي علــى وســلم اهللا وصــلى وآخِ

 .أجمعين وصحبه آله وعلى

 

@     @     @ 
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 الدراسة مراجع
 هـــ١٤٠٤ ،١النمــاس،ط مــصطفى تحقيــق ، األندلــسي حيــان ألبــي ، العــرب لــسان مــن الــضرب ارتــشاف -

  .الذهبي لنسرا مطبعة
 الــرحمن عبــد تحقيــق البيروتــي، درويــش بــن لمحمــد المراتــب، مختلفــة أحاديــث فــي المطالــب أســنى -

 .بيروت الفكر، دار هـ،١٤١٢ ،١ط األرناؤوط، ومحمود البيروتي
 ، الرســالة مؤســسة هـــ١٤٠٦ ،١ط ، مكــرم ســالم عبــدالعال للــسيوطي، النحــو فــي والنظــائر األشــباه -

  .بيروت
ــق، إصـــالح - ــد تحقيـــق الـــسكيت، بـــن ليعقـــوب المنطـ ــاكر أحمـ ــد شـ ــارون، الـــسالم وعبـ  دار ،٤ط هـ

 . القاهرة المعارف،
ــد تحقيــق الــسراج، ابــن بكــر ألبــي النحــو، فــي األصــول - ــي، الحــسين عب  مؤســسة هـــ،١٤٠٥ ،١ط الفتل

 .بيروت الرسالة،
 اإلمـام،  عةجام هـ١٤٢٣ ،١ط الدراويش، محمود تحقيق الجندي، الدين لتاج المفصل، شرح في اإلقليد -

 .الرياض
 الفكــر، دار هـــ١٤٠٦ ،١ط إبــراهيم، أبوالفــضل محمــد تحقيــق للقفطــي، النحــاة أنبــاه علــى الــرواة إنبــاه -

 .بيروت
 العلميــة، الكتــب دار ،٢٠١١ ،١ط عثمــان، محمــد تحقيــق الحاجــب، البــن المفــصل، شــرح فــي اإليــضاح -

 .بيروت
 الغــرب دار ،١٤٠٧ ،١ط ، الثبيتــى عيــاد تحقيــق ، الربيــع أبــي البــن ، الزجــاجي جمــل شــرح فــي البــسيط -

  .بيروت ـ اإلسالمي
ــة - ــو محمــد تحقيــق للــسيوطي، والنحــاة، اللغــويين طبقــات فــي الوعــاة بُغي / ط إبــراهيم، الفــضل أب

 .بيروت ـ العصرية المكتبة
 .بيروت الحياة، مكتبة نشر الزبيدي، مرتضى لمحمد العروس، تاج -
ــدهر، يتيمــة تتمــة - ــد تحقيــق ي،الثعــالب منــصور ألبــي ال ــة، الكتــب دار هـــ،١٤٠٣ ،١ط قميحــة، مفي  العلمي

 .بيروت
  .المفصل شرح = التخمير -
 هــ، ١٤١٥ ،٢ط الفاريـابي،  قتيبـة  أبـي  تحقيـق  الـسيوطي،  لإلمـام  النواوي، تقريب شرح في الراوي تدريب -

 .بيروت
 ،١ط ، هنــداوي حــسن تحقيــق ، األندلــسي حيــان ألبــي التــسهيل كتــاب شــرح فــي والتكميــل التــذييل -

  .دمشق القلم دار هـ١٤١٨
ــتويه، البـــــن وشـــــرحه، الفـــــصيح تـــــصحيح -  عبـــــد المختون،ورمـــــضان بـــــدوي محمـــــد تحقيـــــق دُرُســـ

 .المصرية األوقاف وزارة هـ١٤١٩/التواب،ط
 .النفائس دار هـ١٤٢٤ ،١ط المرعشلي، محمد تحقيق للجرجاني، التعريفات، -
 هــ ١٤١٥/١٤١٦ ،١ط القـوزي  حمـد  بـن  ضعـو  تحقيـق  ، الفارسي علي ألبي سيبويه كتاب على التعليقة -

 .الرياض
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 حققـــه الجـــيش، بنـــاظر المعـــروف محمـــد الـــدين لمحـــب الفوائـــد، تـــسهيل بـــشرح القواعـــد تمهيـــد -
 .مصر السالم، دار ،١٤٢٨ ،١ط المحققين، من مجموعة

 محمــد تحقيــق الــديبع، البــن الحــديث، مــن النــاس ألــسنة علــى يــدور فيمــا الخبيــث مــن الطيــب تمييــز -
 .بالرياض الساعي مكتبة تهنشر الخشت،

 هــــ١٤١٣ ،١ط معـــروف، عـــواد بـــشاد تحقيـــق المـــزِّي، للحـــافظ الرجـــال، أســـماء فـــي الكمـــال تهـــذيب -
 .الرسالة مؤسسة

 .القاهرة السالم، دار هـ١٤٢٣ ،١ط دياب، فايز تحقيق الخباز، ابن للعالمة اللمع، توجيه -
 مكتبــة ،٢ط ســليمان، الــرحمن دعبــ تحقيــق المــرادي، قاســم أم البــن والمــسالك، المقاصــد توضــيح -

 .مصر األزهرية، الكليات
  .بيروت ،الرسالة مؤسسة هـ١٤٠٥ ،٢ط الحمد، توفيق علي تحقيق ، للزجاجي ، النحو في الجمل -
 العربيـة  الكتـب  إحيـاء  دار مكتبة ، الحلبي البابي عيسى فيصل/ ط ، األشموني على الصبان حاشية -

  .القاهرة
 الـضامن،  حـاتم : تحقيـق  القـسطنطيني،  بـالي  بـن  لعلـي  العـوام،  غـالط أ عـن  التقـصي  فـي  الكـالم  خير -

 .الرسالة مؤسسة ،١٤٠٥ ،٣ط
 االعتصام دار نشرته عطا، محمد تحقيق السيوطي، للعالمة المشتهرة، األحاديث في الدررالمنتثرة -

 .بالقاهرة
 ، هــ ١٤١٢ ،١ط الـضامن،  صـالح  حـاتم  تحقيـق  ، األنبـاري  ابـن  بكـر  ألبـي  النـاس  كلمـات  معـاني  فـي  الزاهر -

  .بيروت ، الرسالة مؤسسة
  . دمشق القلم، دار ، هـ١٤٠٥ ،١ط ، هنداوي حسن تحقيق ، جني ابن الفتح ألبي اإلعراب صناعة سر -
 سيبويه كتاب = سيبويه -
 . الرسالة مؤسسة ،٧،١٤١٠األرنؤوط،ط شعيب تحقيق الذهبي، لإلمام النبالء، أعالم سير -
 األرناؤوطيـان،  ومحمـود  القـادر  عبـد  تحقيـق  الحنبلي، العماد البن ذهب، من أخبار في الذهب شذرات -

 .بيروت/ دمشق كثير، ابن ،دار١٤٠٨ ،١ط
 ،١ط الـسواس،  ياسـين  تحقيـق  النحـوي،  الـسيرافي  يوسـف  محمـد  ألبـي  المنطـق،  إصـالح  أبيات شرح -

 .دمشق المتحدة، الدار هـ،١٤١٢
 .مصر هـ،١٤١٠ ،١ط. المختون ومحمد السيد الرحمن عبد تحقيق مالك، ابن للمصنف التسهيل شرح -
 هــ، ١٤٢٨ ،١ط علـي،  حسين ناصر تحقيق المرادي، قاسم بن للحسن للمرادي، الفوائد تسهيل شرح -

 .دمشق الدين، سعد دار
 جامعــة الكتــب، دار/ط جنــاح، أبــو صــاحب تحقيــق اإلشــبيلي، عــصفور البــن الزجــاجي، جمــل شـرح  -

 .١٩٨٢ الموصل،
 .هـ١٤١١ اإلمام، جامعة/العائد،ط صالح الفاكهي،تحقيق نالدي النحوية،جمال الحدود شرح -
 .سيبويه كتاب شرح = السيرافي شرح -
 .مكة ،١٤٠٥ ،١ط ياسين، نوري تحقيق اإلسفراييني، الدين لعصام الفريد، شرح -



 

 
 عربيةالعلوم المجلة   ١١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 المـأمون  دار القـرى،  أم جامعـة / ط هريـدي،  المـنعم  عبـد  تحقيق مالك، البن الشافية الكافية شرح -
 . للتراث

 هـــ١٤١٧ ،١ط بــشير، يحيــى تحقيــق الثــاني، القــسم/ اإلســترأباذي للرضــي الحاجــب، ابــن يــةكاف شــرح -
 .اإلمام جامعة نشرة

ــيبويه كتـــاب شـــرح - ــد رمـــضان تحقيـــق ، للـــسيرافي سـ ــواب عبـ ــاحبيه، التـ ــة/ط وصـ ــصرية الهيئـ  المـ
 .القاهرة المصرية، الكتُب ودار ،١٩٨٦،للكتاب

ــالتخمي الموســوم اإلعــراب صــنعة فــي المفــصل شــرح -  عبــد تحقيــق ، الخــوارزمي األفاضــل لــصدر رب
  .اإلسالمي الغرب دار م١٩٩٠ ،١ط ، العثيمين الرحمن

 . القاهرة التوقيفية، المكتبة/ ط السيد، أحمد تحقيق يعيش، البن المفصل شرح -
ـــ المعــروف المقــرب، شــرح - ــي، النحــاس البــن) التعليقــة(ب  ،١ط عبدالراضــي، بــن خيــري تحقيــق الحلب

 .المنورة المدينة ن،الزما دار هـ١٤٢٦
 ،٣ط عطـار،  الغفـور  عبـد  أحمـد  تحقيـق  ، الجـوهري  إلسـماعيل  ، العربيـة  وصحاح اللغة تاج ، الصحاح -

  .بيروت ، للماليين العلم دار هـ١٤٠٤
 .الرياض الرشد، مكتبة هـ١،١٤٢٠الدرويش،ط مجمود الوراق،تحقيق الحسن النحو،ألبي علل -
 العين كتاب = العين -
 وعلــي عــزّو، أحمــد تحقيــق الجــامي، لمــال النحــو، فــي الحاجــب ابــن كافيــة مــتن علــى الــضيائية الفوائــد -

 .بيروت العربي، التراث دار هـ،١٤٣٠ ،١ط مصطفى، محمد
ــاب - ــراهيم المخزومــي مهــدي تحقيــق  الفراهيــدي، أحمــد بــن للخليــل العــين، كت  دار الــسمرائي، وإب

 .الهالل ومكتبة
 ،١٤٠٨ ،٣ط هـارون،  محمـد  بـن  الـسالم  عبـد  تحقيـق  يه،سـيبو  الملقب قنبر بن لعمرو سيبويه، كتاب -

 .القاهرة الخانجي، نشر
 ،١٩٩١ ،١ط وفريقــه، دحــروج علــى تحقيــق التهــانوي، لمحمــد والعلــوم، الفنــون اصــطالحات كــشاف -

 .لبنان
 دار هـ١٤٢٣ ،١ط الهاللي، هادي تحقيق اليمني، الحيدرة سليمان بن لعلي النحو، في المشكل كشف -

 .األردن عمار،
ــات، - ــوِيّ، البقــاء ألبــي الكلي  مؤســسة هـــ،١٤٣٢ ،٢ط المــصري، ومحمــد درويــش عــدنان تحقيــق الكَفَ

 .بيروت/دمشق الرسالة،
 .األردن هـ١٤٢٦ أسامة دار/ط المقفَّع، بن اهللا عبد ترجمة بَيْدَبَا، الهندي للفيلسوف ودمنة، كليلة -
 .بيروت كر،الف دار هـ١٤٢٢ ،١ط للسيوطي، األنساب، تحرير في اللباب لُبّ -
 دار هـــ١٤١٦ ،١ط نبهــان، اإللــه عبــد تحيقيــق العكبــري، البقــاء ألبــي واإلعــراب، البنــاء علــل فــي اللبــاب -

 .دمشق الفكر،
  القاهرة ـ الخانجي مكتبة ، هـ١٤١٤ ،٢ط ، محمود هدى تحقيق ، للزجاج ،ينصرف ال ما -
 .بيروت مية،العل الكتب دار هـ١٤١١ ،١/ط القيسراني، البن ، والمختلِف المؤتلِف -
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 ،١ط الراشـد،  وشـيخ  العطيـة،  مروان بتعليق جني، البن الحماسة، شعراء أسماء تفسير في المبهج -
 .بيروت الهجرة، دار هـ١٤٠٨

 .القاهرة السالم، دار هـ١٤٢٩ ،٢ط علي، منصور تحقيق الهرمي، عيسى بن لعمر النحو، في المحرَّر -
 .األردن عمار دار/ط النجار، شريف حقيقت البغدادي، إياز البن الفصول، شرح في المحصول -
 دار هــ ١٤٢١ ،١ط هنـداوي،  الحميـد  عبـد  تحقيـق  سـيده،  ابـن  الحـسن  ألبي األعظم، والمحيط المحكم -

 بيروت العلمية، الكتب
 ومحمـد  البجـاوي  وعلـى  المـولى  جاد أحمد محمد بعناية ، للسيوطي وأنواعها اللغة علوم في المزهر -

  .الفكر دار ط ، الفضل أبو
  .دمشق القلم دار هـ١٤٠٧ ،١ط ، هندواي حسن تحقيق ، الفارسي علي ألبي الحلبيات لمسائلا -
 .هـ١٤٠٠ الفكر، دار/ط الحموي، لياقوت األدباء، معجم -
 .بيروت صادر، دار/ ط الحموي، لياقوت البلدان، معجم -
ــدي، طــاهر محمــد للــشيخ الرجــال، أســماء ضــبط فــي المغنــي - ــي،الع الكتــاب دار هـــ١٣٩٩/ط الهن  رب

 . بيروت
 العربــي، الكتــاب دار هـــ١٣٩٩/ط الهنــدي، علــي بــن طــاهر لمحمــد الرجــال، أســماء ضــبط فــي المغنــي -

 .بيروت
 تحقيـق  الـسخاوي،  للعالمـة  األلـسنة،  علـى  المـشتهرة  األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد -

 .بيروت العربي، الكتاب دار هـ،١٤٠٥ ،١ط الخشت، محمد
  .مصر هـ،١٣٩٩ القاهرة ،١ط ، عضيمة الخالق عبد تحقيق ، المبرد العباس ألبي المقتضب -
 .هـ١٤٠٥ ،١ط الحكمي، علي تحقيق األشبيلي، الربيع أبي البن العربية، قوانين ضبط في الملخص -
 الرشـد،  مكتبـة  هــ ١٤٣٠ ،١ط نـاجي،  هـادي  تحقيـق  العلـوي،  ليحيـى  الزجاجي، جُمل شرح في المنهاج -

 .الرياض
 ، هــ ١٤٠٧ ،١ط ، المحـسن  عبـد  زهيـر  تحقيـق  ، الـشنتمري  لألعلـم  ، سـيبويه  ابكتـ  تفسير في النكت -

 .الكويت
ــدْي -  الخطيــب، الــدين محــب أخرجــه العــسقالني، حجــر ابــن للحــافظ البــاري، فــتح مقدمــة الــساري هَ

 .الفكر دار/ط
 .بيروت هـ١٤١٣الرسالة، مؤسسة/ ط سالم، العال عبد تحقيق للسيوطي، الهوامع، همع -
 شــتايز فرانــز النــشر دار هـــ،١٤٠١ ،٢ط رينــغ، ديــد.س باعتنــاء الــصفدي، الــدين لــصالح يــات،بالوف الــوافي -

 .بقيسبادن
 .بيروت صادر، دار عباس، إحسان تحقيق خلكان، البن األعيان، وفيات -
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discussion of Proper Names Having "Weih" as Suffix and Their 

Grammatical Rules A Phonological, Semantic and Syntactic Analysis 
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Department of Syntax, Morphology and Philology, 

College of Arabic Language 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

     This research deals with the suffix (Weih) with regard to 

thesemantics, phonology and syntax of Arabic proper names 

having such a suffix. The study concludes that this suffix is of 

Persian origin. Then, it went through Arabic morphological 

processes and was Arabized taking different phonological forms.  

Thus, the rules of Arabic names were applied to it. Proper names 

havingthat suffix are consideredfusionalcompounds. Therefore, the 

rules of syntax, grammar,declension, reported speech, duality, 

plurality, minimization, shortening, relativityare applied with some 

restrictionsdue to its foreign origin,phonological structure and 

fusional compounding. 
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 :ملخص البحث

، وأصــلها واخــتالف  )لــن( البحــث مدونتــه القــرآن الكــريم وقــد اشــتمل علــى تمهيــد تنــاول عمــل     هــذا

ــه، والجــزم بهــا، والفــصل بينهــا وبــين معمولهــا، ووقوعهــا        فــي جــواب القــسم، ثــم كــان لــب     العلمــاء في

على النفـي التأبيـدي، ولمناقـشة هـذا القـول تطـرق       ) لن(موضوعه ما ذهب إليه الزمخشري من القول بداللة     

 وقـصر النفـي،   لنفـي،  المـستقبل، وتأكيـد ا  يمطلق النفي فـ : ، وهي)لن( عليها دلالبحث لكل المعاني التي ت    

ي باستفاضــة، بــإيراد كــل مــن قــال بمعنــى منهــا ومــن    وقــد نوقــشت هــذه المعــان . والــدعاء، والنفــي المؤبــد 

عارضهم، والشواهد التي اعتمدوا عليها من القرآن الكريم، مع التركيز أكثر على معنـى التأبيـد؛ ألنـه هـو            

المـستهدف فـي العنــوان، فعـرض البحــث اآليـات التــي اعتمـد عليهـا الزمخــشري فـي داللــة النفـي التأبيــدي،         

لتــي تعــارض النفــي التأبيــدي قويــة وكثيــرة، وذكــر بعــض النحــاة كــابن مالــك    وتبــين أن األدلــة والــشواهد ا

على النفي التأبيدي خدمة لمذهبه االعتزالي الذي ينفي رؤية اهللا ) لن(والزركشي أن الزمخشري قال بداللة 

 ¡ �o: في قوله تعالى مخاطباَ موسى عليه السالم) لن( مستفيداً من ورود خرةتعالى في الدنيا واآل
¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯n .  وخــتم البحــث بخالصــة

       . فيها أهم النتائج التي وصل إليها البحث، مع إثبات المراجع التي استفاد منها



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 :تقدمة
 والــصالة والــسالم علــى خــاتم المرســلين محمــد بــن عبــد اهللا  ، هللا رب العــالمينالحمــد

 ...صلى اهللا عليه وسلم، وعلى أصحابه وتابعيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

، لـيس  )النفـي التأبيـدي كمـا زعـم الزمخـشري؟     ) لـن (هـل تفيـد     ( البحث المعنون بـ   فهذا

 ســواء أكانــت فــي ،إنمــا هــو مــسبوق بغيــره مــن الدراســات عنهــا  ، و)لــن(بكــراً فــي دراســة 

 فــي بحــث خــاص، فمــا كــان فــي طيــات الكتــب فهــو التنــاول    لهــاطيــات الكتــب أم مفــردة  

 مـن حـروف المعـاني فـي كتـب النحـو وبعـض التفاسـير، وأمـا البحـوث                     كغيرهاالطبعي لها   

 فــي مجلــة أم  ورالمنــش ســليمان البعيمــي نالخاصــة بهــا فمنهــا بحــث الــدكتور إبــراهيم بــ   

، وقـد تنـاول هـذا       )فـي النحـو العربـي     " لـن "قـضايا   ( المجلـد الحـادي عـشر، والمعنـون بــ          -القرى

 بمدونــة  ولــم يقيــدها بالزمخــشري أو بمعنــى خــاص أو     ،بــصورة عامــة ) لــن ( قــضايا حــثالب

محددة، وكذلك مقال ألبي عبد اهللا األثري مشرف منتدى التوحيـد فـي منتـديات الـسرداب،       

ال تفيــد ) لــن(القــول المفيــد فــي أن  (شور فــي هــذه المنتــديات إلكترونيــاً بعنــوان   منــالوالمقــ

، وكـان الهـدف العـام مـن هـذا المقـال دحـض               )التأبيد وتحقيق مذهب الزمخشري في ذلك     

مذهب المعتزلة في عدم رؤية اهللا تعالى في اآلخرة وإظهار مذهب الـسنة والجماعـة، وقـد                 

 ركـز علـى     كمـا  ،لمقـال ولـم يلتـزم بمنهجيـة البحـث         سار هـذا المقـال علـى طريقـة كتابـة ا           

وأما هذا البحـث فقـد   . االتجاه الديني في هذه المسألة أكثر من تركيزه على االتجاه اللغوي   

 يامتاز عن غيره بأنه تطبيقـي علـى القـرآن الكـريم، وأنـه قـد ركـز علـى قـضية النفـي التأبيـد              

ـــ فــي القــرآن  ) لــن(ن واقــع ورود  مــعنوانــه لإلجابــة عــن  وســيتطرقعنــد الزمخــشري،  ) لــن(ل

 خاصـة الكريم، مـستعيناً بـأقوال النحـاة والمفـسرين فـي توجيـه المعـاني التـي تـدل عليهـا،               

 مختلفة، تتراوح ما بين النفي التأبيدي مثـل         أنها قد وردت في القرآن الكريم دالة على معانٍ        

: الحـــجq S R Q P O N M L K J  I Hp:  تعـــالىقولـــه

 : مثـل قولـه تعـالى   ، لكـن لـه نهايـة ينتهـي عنـدها     ،ن متفاوتـة فـي الطـول    والنفي فـي أزمـا  ، ٧٣
qS R Q P O   N M L K   J I H G Fp٢٦: مــــــريم، 



 

 
١٣٠

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

q W V U:  وقولـه ، ٩١:  طهqu t s r q p o n mp: وقوله
f e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y Xg   i h 

r q p o n m l k jsv u t pــف ــن   ،٨٠:  يوســــ ــر ذلــــــك مــــ  وغيــــ

 .المعاني

ــ         ءجا وقد تحـت عنوانـه الـرئيس، وخاتمـة،        ) لـن ( هذا البحث في تمهيد وخمسة معـانٍ ل

، وأصـلها وآراء  )لـن  (عمـل وقائمة بالمراجع التي وردت فيه، فأما التمهيـد فقـد اشـتمل علـى             

.  والجزم بها، والفصل بينها وبين معمولها، ووقوعها في جواب القسم          ،العلماء في أصلها  

 :  لعنوان فهيوأما المعاني التي وردت تحت ا

 .داللتها على مطلق النفي في المستقبل: األول

 .داللتها على تأكيد النفي: الثاني

 .داللتها على الدعاء: الثالث

 .داللتها على قصر زمن النفي: الرابع

 .داللتها على التأبيد: الخامس

ح  وتوضـي  مناقـشتها،  الـشواهد عليهـا، و     إيـراد  إلـى قائليهـا، مـع        عاني هذه الم  نسبت وقد

جوانب القوة والضعف في كل منها، وقد أخذ البحث وقفة طويلة مع معنـى التأبيـد، حيـث                   

عرض ألول من قال به، وإلى األلفـاظ التـي اسـتخدمها الزمخـشري للداللـة عليـه، وإلـى الـذين                

أتـدل  )  لـن ( تناقـضه، ثـم الحكـم علـى          ي عارضـوه، والـشواهد التـ      والذينتابعوه في القول به،     

 .  إليه البحثلوأما الخاتمة فقد اشتملت على ملخص ما توص. العلى التأبيد أم 

 

@    @     @ 

     



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 تمهيد
 :لهاوأص) لن (عمل

 فـسها، حـرف نفـي واسـتقبال، وهـي مـن الحـروف التـي تنـصب الفعـل المـضارع بن                    ) لن(

، ...حرف ينفي األفعال المضارعة، ويخلـصها لالسـتقبال معنـى،           ) لن( أن   اعلم: "قال المالقي 

 وقـد  ،)١(" حرف ناصب للفعل الذي بعدها بنفسها على مذهب سيبويه وأكثـر النحـويين    وهي

 :مذاهب ثالثةاختلف النحاة في أصلها على 

) أنْ(، ثـم حـذفت همـزة        )ال أنْ ( الخليل بن أحمـد والكـسائي إلـى أن أصـلها             فذهب 

، قــال )لــنْ( فحــذف األلــف اللتقــاء الــساكنين، فأصــبحت  ،)نْالْ( االســتعمال، فــصارت كثــرةل

: قـالوا  كمـا  كالمهـم  فـي  لكثرتـه  حذفوا ولكنهم ،)أن ال (أنها فزعم الخليل فأما: "سيبويه

) هـال  (جعلـوا  كمـا  واحـد،  حـرف  بمنزلـة  وجعلت يومئذٍ، قالوا وكما ألمه، وي يريدون) ويلمه(

 إنهـا  والكـسائيّ  الخليـل  قَـال : "  السيوطي وقال ،)٢()"ال(و) هل (هي فإنما واحد، حرف بمنزلة

 شتملتـ ) لـن ( والكسائي بأن    خليل علل السيوطي ما ذهب إليه ال      وقد. )٣()"أَن ال (من مركبة

 ال (من اللفظ فِي قربها ذلك على لهما والحامل: "فقال هما، الحرفين معاً ولفظي   معنىعلى  

وقــد ضــعف بعــض . )٤("لالســتقبال والتخلــيص النَّفْــي وهــو فيهــا،) أَن (و) ال (معنــى ووجــود) أَن

ــه، قــال ابــن هــشام   النحــويي ــا إلي  تخفيفــا الهمــزة فحــذفت ،)أن ال) (لــن (أصــل وال: "ن مــا ذهب

 عليهـا  معمولهـا  معمـول  تقـديم  جـواز  بـدليل  والكـسائي،  للخليـل  خالفـاً  للساكنين واأللف

                                     
رصـف المبـاني فـي شـرح حـروف المعـاني، تحقيـق أحمـد          ): ـهـ ٧٠٢: فىالمتـو  (ر بـن عبـد النـو      د أحمـ  المالقي، - ١

 .٢٨٥صمحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 
 الناشـر  ، محمـد هـارون  لسالم عبد احقيق ت،الكتاب) : هـ١٨٠: المتوفى(و بن عثمان بن قنبر       عمر سيبويه، - ٢

 .٣/٥ الثالثة، الطبعة بالقاهرة، لخانجي امكتبة
 حقيـق  ت، الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع        همـع ): هــ ٩١١: المتوفى( عبد الرحمن بن أبي بكر،       السيوطي، - ٣

 .٢/٣٦٥ ، مصر– المكتبة التوفيقية ،عبد الحميد هنداوي
 .٢/٣٦٥همع الهوامع :  السيوطي- ٤



 

 
١٣٢

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

وهـو قـول يـضعف إذ ال دليـل يـدل عليـه، والحـرف                : " ابن يعـيش   وقال ،)١("أضرب لن زيداً: نحو

نــى فــإذا لــم يــدل دليــل علــى التركيــب وجــب أن يعتقــد فيــه   يــدل علــى مععــهإذا كــان مجمو

 .)٢("اإلفراد، إذ التركيب على خالف األصل

 قـــال  ،)لـــن(، ثـــم أبـــدلت ألفهـــا نونـــاً، فـــصارت     )ال( الفـــراء إلـــى أن أصـــلها   وذهـــب 

فــي نفــي ) ال(تــشابه ) لــن( رأى أن فلعلــه ،)٣("نونــاً ألفهــا أبــدلت) ال (الفــراء وعنــد: "الزمخــشري

 كمـا فـي نـون التوكيـد الخفيفـة ونـون التنـوين فـي            ،وأن النـون أحيانـاً تقلـب ألفـاً        المستقبل،  

:  هــشام وابــن يعــيش، قــال ابــن هــشام  نحالــة النــصب، وقــد ضــعف مــا ذهــب إليــه أيــضاً ابــ    

 وقـال   ،)٦( ")٥(ounو )٤(oµn: نحـو  العكـس،  ال ألفاً النون إبدال هو إنما المعروف"

) ال(، وإنمــا أبــدل مــن ألــف )ال) (لــملــن و(األصــل فــي  الفــراء يــذهب إلــى أن نوكــا: "ابــن يعــيش

، وال أدري كيف اطلع على ذلك، إذ ذلك شـيء ال يطلـع عليـه            )لم(، والميم في    )لن(النون في   

 .)٧("إال بنص من الواضع

 أنها حرف مفرد بـسيط لـيس فيـه تركيـب أو إبـدال،          سيبويه جمهور النحاة و   ومذهب

 وال فيهـا  تركيب ال بسيط حرف أنها والجمهور) لن (المضارع نواصب من: "قال السيوطي 

                                     
مغنــي اللبيـــب عــن كتـــب   ): هــــ٧٦١: المتــوفى ( جمــال الـــدين عبــد اهللا بـــن يوســف األنـــصاري    هـــشام، ابــن  - ١

ــدكتور مــازن المبــارك ومحمــد علــي حمــد اهللا     ،األعاريــب  ة الطبعــ، بيــروتفكــر طبعــة دار ال، تحقيــق ال
 .٣٧٤ م،١٩٨٥ لسادسةا
 عــالم طبعــة ،المفــصل شــرح): هـــ٦٤٣: فىالمتــو (النحــوي يعــيش بــن يعــيش الــدين فــقمو:  ابــن يعــيش- ٢

 .٧/١٦ببيروت، الكتب
، الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل،          )ـهـ ٥٣٨: المتـوفى ( القاسم محمود بـن عمـرو        أبو الزمخشري، - ٣

 .١/١٠٢ الثالثة،طبعة، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة 
 .١٥:  العلقo   ³   ²  ±¶  µ    ´n: اآلية من -٤
 .٣٢:  يوسفow   v    u  t  s  r  q  p  on: اآلية من -٥
 .٣٧٤، ٣٧٣المغني :  ابن هشام-٦
 .٧/١٦ المفصل، شرح: يعيش ابن -٧
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 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 غيـره  وأمـا : " سيبويه بعد أن أورد قول الخليـل الـذي تقـدم فـي المـذهب األول         وقال ،)١("إبدال

 حـرفين،  علـى  شـيء  بمنزلـة  ولكنّهـا  كلمتـين  مـن  وليـست  زيـادة، ) لـن  (فـي  لـيس  أنه فزعم

 لــيس أنـه  فــي الجـزم،  حــروف فـي ) لــم (بمنزلـة  النــصب حـروف  فــي وأنهـا  زيــادة، فيـه  ليـست 

وما يدل على أن هذا هو المـذهب الـذي يـراه سـيبويه انتقـاده لمـا            . )٢("زائداً الحرفين من واحد

 ألن أضـرب؛  فلـن  زيـداً  أمـا : قلـت  لما الخليل يقول ما على كانت ولو: "ذهب إليه الخليل بقوله   

بــذلك أن معمــول  ويريــد ،)٣("لــه الــضرب فــال زيــداً أمــا: قــال فكأنــه. صــلة والفعــل اســم، هــذا

عمــل فيهــا ) أضــرب(، و)أضــربَ(عمــل فيــه النــصب ) زيــداً( عليهــا، أي أن تقــدم) لــن(معمــول 

 ليـست ) لـن ( يـدل علـى أن   وهـذا ، )لـن (علـى   ) زيـداً ( الرغم مـن ذلـك تقـدم         على، و )لن(النصب  

المـصدرية  ) أنْ( ألنها لو كانت كذلك لما جاز ذلـك؛ ألن معمـول معمـول        ،)ال أن ( من   مكونة

 تأويــل اســم مفــرد، واالســم المفــرد ال يتقــدم فــي ألنهــا هــي ومــا تعمــل فيــه ؛قــدم عليهــاال يت

 فـال ) بنـت ( أي ال يتقدم عليه ما كان بمثابة الجزء منه مثـل التـاء مـن             ،عليه ما كان في حيزه    

ويجــوز أن يتقــدم عليهــا مــا ): "لــن( قــال ابــن يعــيش فــي ،يجــوز أن تتقــدم علــى البــاء والنــون

وما بعدها ) أن(؛ ألن )أن(زيداً لن أضرب، بخالف :  نحو قولكمنصوب ال عملت فيه من الفعل   

:  وأيضاً انتقد المبرد مـا ذهـب إليـه الخليـل بقولـه           ،)٤("مصدر، فال يتقدم عليه ما كان في حيزه       

 هــذا المــذهب لعــلو. )٥()"أن (بمنزلــة حــرف) لــن (ولكــن،  ...قــال، كمــا عنــدي القــول ولــيس"

ــصد ــذهب أقـ ــور ال مـ ــيبويه وجمهـ ــح  سـ ــو األرجـ ــاة هـ ــي   ،نحـ ــر فـ ــة أن الزمخـــشري ذكـ  خاصـ

) لـن (الكشاف أن للخليل رواية أخرى توافق ما ذهـب إليـه سـيبويه والجمهـور مـن بـساطة                    

                                     
 .٢/٣٦٥ الهوامع، همع: السيوطي -١
 .٣/٥ الكتاب،: سيبويه -٢
 .٣/٥ الكتاب،: سيبويه -٣
 .٧/١٥ المفصل، شرح: يعيش ابن -٤
 ،عــضيمة الخـالق  عبــد محمـد  تحقيـق  ،المقتــضب): هــ ٢٨٥: المتـوفى  (يزيــد بـن  محمـد  العبــاس أبـو  د،المبـر  -٥

 .٢/٨ بيروت، الكتب عالم طبعة



 

 
١٣٤

حـــرف مقتـــضب لتأكيـــد نفـــي    : وإحـــدى الـــروايتين عـــن الخليـــل   : " قـــال،وعـــدم تركيبهـــا 

 حــرف ســيبويه عنــد وهــي: "فقــال غيــره، علــى المــذهب هــذا رجــح أنــه كمــا ،)١("المــستقبل

) لــن: "(الــوراق ابــن قــال  المتقــدمين، النحــاة مــن كثيــر مــذهب وهــو ،)٢("الــصحيح وهــو برأسـه 

 .)٣("المستقبل للفعل وضع بنفسه قائم حرف

 ): لن(بــ الجزم
 لغــة أنــه علــى الجــزم هــذا العلمــاء وجــه وقــد المواضــع، بعــض فــي جازمــة) لــن (وردت

 العـرب  ومن: "عطية ابن وقال ،)٤("وأخواتها) لن(بـ يجزمون وقد "الخليل قال العرب، لبعض

 :الروايات بعض على النابغة بيت ومنه عبيدة، أبو ذكره بها، تجزم من

 ،)٥(@بالصفد اللعن أبيت أُعرِّضْ فلن@

ــرَعْ لـــــــن: (لـــــــي فقيـــــــل عمـــــــر بـــــــن اهللا عبـــــــد منامـــــــة فـــــــي الحـــــــديث وفـــــــي  ،)٦()تُـــــ

 

                                     
 .١/١٠٢ الكشاف: الزمخشري -١
 اإلعــراب، صــنعة فــي المفــصل): هـــ٥٣٨: المتــوفى (اهللا جــار عمــرو، بــن محمــود القاســم أبــو الزمخــشري، -٢

 .٤٠٧ م،١٩٩٣ األولى: الطبعة بيروت، – الهالل مكتبة لناشرا ملحم، بو علي الدكتور تحقيق
 الـدرويش،  محمـد  جاسـم  محمـود  تحقيـق  النحـو،  علـل ): هــ ٣٨١: المتوفى  (اهللا عبد بن محمد الوراق، ابن -٣

 .١٩٣ص هـ، ١٤٢٠ األولى، الطبعة السعودية، / الرياض - الرشد مكتبة الناشر
ــدين فخــر تحقيــق النحــو، فــي الجمــل): هـــ١٧٠: المتــوفى (الفراهيــدي أحمــد بــن الخليــل -٤  الطبعــة قبــاوة، ال

 وجـوه  فـي  المحلـى : كتـاب  هـو  األصـل  وقيـل  الخليـل،  إلـى  منـسوب  الكتاب هذا. (٢١١ ص هـ،١٤١٦ الخامسة
 ).فارس فائز دكتور حققه هـ،٣١٧ سنة المتوفى البغدادي شقير بن بكر ألبي النصب

 .مع به حسناً الثناء فإن تسهذا:  هذا عجز بيت وصدره- ٥
 كـان : قـال  عمـر  ابـن  عـن :  هذا الحديث ورد في كثير من كتب الحديث، ونصه في مصنف عبد الرزاق، هـو         - ٦

 عليــه اهللا صــلى اهللا رســول علــى قــصها رؤيــا رأى إذا وســلم، عليــه اهللا صــلى اهللا رســول حيــاة فــي الرجــل
 في أنام فكنت عزباً، غالماً وكنت :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي على أقصها رؤيا فتمنيت: قال وسلم،
 بـي  فـذهبا  أخـذاني،  ملكـين  كـأن  النـوم  فـي  فرأيـت  وسـلم،  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  عهد على المسجد

 وإذا - للبئـر  الـساريتين : البئـر  بقرنـي  يعني - البئر كقرني شيء للنار وإذا البئر، كطي مطوية هي فإذا النار،
 فقصـصتها  تـرع،  لـن : فقـال  آخـر  ملـك  فلقيهما النار، من باهللا ذأعو: أقول فجعلت عرفتهم قد ناس فيها
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 األمـن  بـاب  فـي  دموتقـ : "الـسابق  الحـديث  شـرح  فـي  حجـر  ابن وقال ،)١("اللغة تلك على هذا

 أن الكـسائي  عن وحكايته) ترع لن (قول في هذا لنظير مالك ابن توجيه التعبير كتاب من

 ابـن  وأنـشد  لغة، بها الجزم أن وذكروا: "حيان أبو وقال ،)٢("العرب لبعض لغة) لن(بـ الجزم

 :الطراوة

 )٣(الحلقهْ بابك دون حرَّك ... من رجائك من اآلن يَخِبِ لن

 : كقوله تجزم قد أنها بعضهم زعم: "نياألشمو وقال

 )٤("منظر بعدك للعينين يحل فلن ... بعدكم كنت ما عز يا سبا أيادي

، وإن كـان األصـل فيهـا أال     )لـم (جازمـة مثـل     ) لـن ( من الشواهد السابقة مجـيء       فيتضح

فـــي إفـــادة النفـــي ) لـــم( لــــها بالنـــصب، وقـــد علـــل الـــسهيلي ذلـــك بـــشب الختـــصاصهاتجـــزم 

ــصاصها با  نفــي حــرف ألنهــا ،)لــم(كـــ جازمــة تكــون أن ينبغــي فكــان: "ألفعــال، قــال واخت

 الـصوت،  وانقطـاع  الحركـة  نفـي  هـو  الذي الجزم إعرابه يكون أن فوجب باألفعال، مختص

 هـذا  لحظـت  حـين  بها فجزمت العرب، من طائفة ذلك فعلت وقد والمعنى، اللفظ ليتطابق

 مـع ) أنْ(لجـزم بنـاء علـى تكوينهـا مـن       ثم علل مجيئها في النصب أكثـر مـن ا    ،)٥("األسلوب

                                     
 كان لو اهللا، عبد الرجل نعم«: فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على حفصة، فقصتها حفصة، على
 حقيـق  ت المـصنف، ): هــ ٢١١: المتـوفى ( عبـد الـرزاق بـن همـام الحميـري اليمـاني              الـصنعاني، . »الليـل  مـن  يصلي

 .١/٤١٩ هـ،١٤٠٣ الثانية، الطبعة ، بيروت– المكتب اإلسالمي الناشر ،ميحبيب الرحمن األعظ
المحـرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز،         ): هــ ٥٤٢: المتـوفى ( عطية، عبد الحق بن غالب األندلـسي         ابن - ١

 .١/١٠٧روت، دار الكتب العلمية ببيناشرتحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد، ال
 ، الـدين الخطيـب  محـب  أخرجـه  ، البـاري شـرح صـحيح البخـاري       فـتح :  علي العـسقالني    أحمد بن  ، حجر ابن - ٢

 .١٣/٣٢٣ هـ،١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة الناشر
 جميل،البحر المحيط في التفسير، تحقيق صدقي محمد ): ـه٧٤٥: المتوفى( محمد بن يوسف    ، حيان أبو - ٣

 .١/١٦٦ ،طبعة دار الفكر ببيروت
ــمُوني، - ٤  دار ، األشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك  شــرح): هـــ٩٠٠: المتــوفى( محمــد بــن عيــسى  بــن علــي األُشْ

 .٣/١٨٠ ،هـ١٤١٩ األولى الطبعة ، لبنان-الكتب العلمية بيروت
دار الكتـب العلميـة    : الناشر ،نتائج الفكر في النحو   ): هـ٥٨١: المتوفى( عبد الرحمن بن عبد اهللا       السهيلي، - ٥

 .١٠٠ صهـ،١٤١٢:  األولىالطبعة ، بيروت–
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 فأوجبـت لهـا أن تعمـل        ،مختصة باألفعـال فقـط    ) أنْ ( باعتبار أنّ  ،- مذهب الخليل  على-) ال(

غيــر ) ال( ألن ؛التــي أكــسبتها النفــي فــي العمــل    ) ال( تــشابه لــم و،مثــل عملهــا وهــو النــصب   

) أن( مراعــاة كــان لـذا  ف، األســماء، بـل قــد تــرد مـع األفعــال واألســماء  دونمختـصة باألفعــال  

ــ  مراعـاة  بهـا  ينـصب  وأكثـرهم : " فقـال ،)ال(أولى مـن مراعـاة        إذ ،)ال (مـع  فيهـا  المركبـة ) أن(ل

 ال نفـي  فـرب  النفـي،  معنـى  مـن  بالمراعـاة  أحـق  فهـي  لفظـه،  إلـى  وأقـرب  الفعل جهة من هي

 جـاءه  إنمـا  الحـرف  هـذا  فـي  والنفـي  األسـماء،  دون بهـا  يخـتص  لـم  إذا وذلك األفعال، يجزم

 النـصب  كـان  ولـذلك  األسماء، دون باألفعال استبدادها لعدم عاملة، غير) ال(و ،)ال  (قبل نم

 . )١("الجزم من أولى بها

 :ومعمولها) لن (بين الفصل
 الفـــصل الكـــسائي وجـــوز البــصريين،  عنـــد ومعمولهـــا) لــن  (بـــين الفـــصل يجــوز  ال 

 ،)ظــنّ(و بالــشرط صلالفــ عليــه وزاد القــسم، فــي الفــراء وتبعــه الفعــل، وبمعمــول بالقــسم

 علــى محمولــة ألنهــا االختيــار؛ فــي الفعــل وبــين) لــن (بــين الفــصل يجــوز ال: "الــسيوطي قــال

 فـال  كالعامـل  الـواو  ألن ؛)تضرب (بنصب زيداً، تضرب وال تفعل لن يجز لم وكذلك سيفعل،

 ام،وهش البصريين مذهب هذا زيداً، تضرب ال لن: يقال ال كما) ال(بـ الفعل ويبن بينها يفصل

 زيــداً ولــن زيــداً، أكــرم واهللا لــن: نحــو الفعــل ومعمــول بالقــسم الفــصل الكــسائي واختــار

ــن: نحــو) أظــن(بـــ الفــصل جــواز وزاد القــسم، علــى الفــراء ووافقــه أكــرم،  أزورَك، أظــن ل

 .)٢("بالنصب أزورَك، تزرني إن لن: نحو وبالشرط بالنصب،

 :القسم جواب في) لن (وقوع
 يمنعـه،  وأكثـرهم  القـسم،  جـواب  في) لن (وقوع جواز في النحويين بين خالف هناك

 of g: تعـالى  لقوله تفسيره عند وذلك الطبري، وقوعها جواز إلى ذهب من أول ولعل

                                     
 .١٠٠ ص،نتائج الفكر في النحو: السهيلي - ١
 .٢/٣٦٧ الهوامع، همع: السيوطي - ٢
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h  i j k l   m nn بـــذلك، أقــسم  كأنـــه: " قــال ،١٧:القــصص...  ،

، فبنعمتـك علـيّ فلـن أعـين مجرمـاً         : والمعنـى  ،)١("فُجـره  علـى  ظالمـا  بعـدها  أعين فلن: يقول

 قـال : "قال أكد هذا المعنى الرازي في تفسيره،   وقد ،واقعة في جواب القسم   ) لن(فتكون  

 بنعمتــك أي للقــسم والبــاء مجرمــاً، يظــاهر ال أن عليــه اهللا أنعــم بمــا أقــسم كأنــه: القفــال

 قـسم،  إنـه  الطبـري  وقـال : "فـي جـواب القـسم، قـال       ) لـن ( وضعف ابن عطية وقـوع       ،)٢("عليّ

 قولـه  فـي  مـتمكن  غيـر  فإنـه  القـسم،  جـواب  صـورة  ويضعفه عنده، الىتع اهللا بنعمة أقسم

 ،)٣("فتأملـه ) مـا (أو) ال (منزلـة ) لـن  (تنـزل  أن تمنـع  والفاء ،)لن(بـ يتلقى ال والقسم ،)أكون فلن(

 نـادر  وبلـم  بهـا  القسم وتلقّي: "في جواب القسم نادر، قال) لن( وقوع أن ابن هشام  ذكرو

 :طالب أبي كقول جداً

 )٤("دفينا التراب في أوسد حتى      بجمعهم إليك يصلوا لن واهللا

فـي هـذه اآليـة مـذهباً وسـطاً، حيـث       ) لـن ( ذهب الزمخشري في توجيه القسم مـع         قد و

ومـا دخلـت عليـه متعلـق فـي المعنـى بهـذا المحـذوف            ) لـن ( و اً،جعل جواب القـسم محـذوف     

 بإنعامــك أقــسم: هتقــدير محــذوف، جوابــه قــسماً يكــون أن يجــوز علــيّ أنعمــت بمــا: "قــال

 .)٥("للمجرمين ظهيراً أكون فلن ألتوبنَّ بالمغفرة على

                                     
 ، أحمـد محمـد شـاكر      حقيـق  ت ، البيـان فـي تأويـل القـرآن        جـامع ): هــ ٣١٠: المتـوفى ( محمد بن جرير     الطبري، - ١

 .١٩/٥٤٢ ،هـ١٤٢٠ األولى، الطبعة ، مؤسسة الرسالةالناشر
 دار طبعـة  ،)الكبيـر  التفـسير  (الغيب مفاتيح): هـ٦٠٦: المتوفى (التميمي عمر بن محمد اهللا عبد أبو الرازي، -٢

 . ٢٤/٥٨٦ هـ،١٤٢٠ الثانية الطبعة ببيروت، العربي التراث
 .٤/٢٨١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :  عطيةابن - ٣
 .٣٧٥ المغني: هشام ابن -٤
 .٣/٣٩٨ الكشاف: الزمخشري - ٥
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 معنى التأبيد؟) لن( تفيد هل
 مــن الوقــوف علــى كــل   بــد هــذا الــسؤال الــذي هــو عنــوان البحــث، ال   ن عــلإلجابــة 

، ومـن ثــم تـتم اإلجابـة بـشكل موضــوعي وعلمـي، وقـد ذكــر       )لـن (المعـاني التـي تـدل عليهــا    

 : سرد هذه المعاني على النحو التالييمكن، و)لن( لـالنحاة أكثر من معنى

 : مطلقاًالمستقبل في النفيالداللة على : األول

تنفــي الفعــل فــي المــستقبل ) لــن( مــن النحــاة المتقــدمين أن عربيــة أئمــة المــذهب 

لن أقوم، فهو محتمل أنـك      : مطلقاً من دون تقييد بزمان معين يفهم من لفظها، فإن قلت          

 ســوف: قـال  وإذا: " سـيبويه قـال  أو أنـك ال تقـوم فـي بعــض أزمنـة المـستقبل،      ال تقـوم أبـداً،  

 الخليـل  وزعـم  سـيفعل، : قولـك  فـي  التـي  والـسين : " وقال أيضاً  ،)١("يفعل لن نفيه فإنَّ يفعل

 أخلـصت  فقـد  يفعـل،  سـوف  أو سـيفعل : قلـت  فـإذا : " وقـال المبـرد    ،)٢("يفعـل  لن جواب أنها

) لـن : "( الزجـاجي  وقـال  ،)٣("سـيفعل  لقولـه  نفـي  فهـو  فعـل ي لـن : قلت فإذا يقع، لم لما الفعل

 بنفـسه  قـائم  حـرف ) لـن : "( وقال ابن الوراق    ،)٤("غدا زيد يخرج لن كقولك المستقبل تنفي

تنفـي الفعــل فـي المـستقبل مطلقــاً    ) لـن (فيتـضح ممـا تقــدم أن   . )٥("المــستقبل للفعـل  وضـع 

 فـي أقـوال هـؤالء األئمـة         ا وردت تينلال) سوف(دون التقيد بزمان طويل أو قصير؛ ألن السين و        

 أن تكـون  يمكـن  فالـسين  ، فيما قصر من زمان المستقبل ومـا طـال         انمن النحاة تستخدم  

ــاري   للمــستقبل) ســوف (تــصلح بينمــاللمــستقبل القريــب،   ــو البركــات األنب ــد، قــال أب :  البعي

                                     
 .٣/١١٧ الكتاب،: سيبويه - ١
 .٤/٢١٧ الكتاب،: سيبويه - ٢
 .١/٤٧ ،المقتضب: المبرد - ٣
 توفيـق  علـي  ،تحقيـق  والـصفات  المعـاني  حـروف ): هــ ٣٣٧: المتـوفى  (إسـحاق  بن الرحمن عبد الزجاجي، - ٤

 .٨ص م،١٩٨٤ األولى الطبعة بيروت، – الرسالة مؤسسة الناشر الحمد،
 .١/١٩٣ ، النحو علل: الوراق ابن - ٥
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 الـسين  اختـصت  وإنمـا : " وقـال العكبـري    ،)١("السين من االستقبال في تراخياً أشدّ) سوف"(

ــن (جــواب معناهــا ألن بالفعــل؛ ــدل) ســوف (أن إال ،)ســوف (وكــذلك ،)يفعــل ل ــى ت ــد عل  بُعْ

التـي وردت فـي أقـوالهم      ) غـدا  (وأمـا  ،)٢("منهـا  ذلـك  إلـى  أقـرب  والسين الحال من المستقبل

فـي القـرآن الكـريم دالـة علـى      ) لـن ( وقد وردت ، تدل على الزمان المحدد في المستقبل   فهي

q M L  K J I H G F: ي أشــاروا إليهــا كلهــا، قــال تعــالى هــذه األزمــان التــ
S R Q P O    Npهــذه اآليــة علــى نفــي    يفــ) لــن( فــدلت ، ٢٦:  مــريم 

 إنـي : فقـولي : " مقـداره يـوم يبتـدئ مـن لحظـة حـديثها، قـال الطبـري                ،الكالم في زمن محـدد    

 مـن  فكـان : "أيـضاً  وقـال  ،)٣("اليـوم  آدم بنـي  مـن  أحـدًا  أُكَلِّـم  أال صمتاً هللا نفسي على أوجبت

: تعـالى  وقـال . )٤("هـذا  علـى  تزيـدي  ال: لها فقيل يمسي، حتى يتكلم لم الزمان ذلك في صام

q  u t  s r q p o n mp وفي هذه اآليـة دلـت علـى النفـي فـي             ،٩١:  طه 

 أنهــا اجتمعــت فيهــا مــع مــا هــو النتهــاء  كمــازمــن ممتــد لــه نهايــة، ونهايتــه رجــوع موســى،  

: ، مما يدل على عدم استمرارية النفي بها إلى األبد، قال أبو حيان )ىحت(الغاية، وهو الحرف    

 قـولهم  وفـي  موسـى،  برجـوع  ذلـك  وغيـوا  لـه،  مالزمـين  مقيمين عبادته على نبرح لن وقالوا"

 أن علـى  وداللـة  الـسامري،  بتقليـدهم  وأخـذ  االسـتدالل،  إلـى  رجـوعهم  عـدم  على دليل ذلك

 التغييـة  جـازت  لمـا  التأبيـد  موضـوعها  من كان لو إذ ،للزمخشري خالفاً التأبيد تقتضي ال) لن(

ـــ  االحتمـــال ذلـــك فيزيـــل محـــتمالً الـــشيء يكـــون حيـــث إال تكـــون ال التغييـــة ألن؛ )حتـــى(بـ

                                     
 فــي مــسائل الخــالف بــين   اإلنــصاف): هـــ٥٧٧: المتــوفى( البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد    أبــو ، األنبــاري - ١

 .٢/٥٣٣ ،ه١٤٢٤ األولى الطبعة ، المكتبة العصريةالناشر ، والكوفيينالبصريينالنحويين 
.  د حقيـق  ت ،إلعـراب  فـي علـل البنـاء وا       اللبـاب ): هــ ٦١٦: المتـوفى ( أبو البقاء عبد اهللا بن الحـسين         العكبري، - ٢

 . ١/٤٩ ،هـ١٤١٦األولى، : الطبعة ، دمشق– دار الفكر الناشر ،عبد اإلله النبهان
 شـاكر،  محمـد  أحمـد  تحقيـق  القـرآن،  تأويـل  فـي  البيـان  جـامع ): هــ ٢١٠: المتوفى (جرير بن محمد الطبري، - ٣

 .١٨/١٨٢ األولى، الطبعة الرسالة، مؤسسة طبعة
 .١٨/١٨٤ القرآن، تأويل في البيان جامع: الطبري - ٤
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 ليلـة كمـا قـال       ونالغايـة، وغايـة رجـوع موسـى أربعـ         ) تغييـة ال(و) غيـوا ( فيقصد بـ  ،)١("بالتغيية

 ، ٥١: البقـرة qk j i h g f e d c  b a `p: تعـالى 

) لـن (ودلـت   .  ممتـد محـدد مقـداره أربعـون ليلـة          زمـن على نفـي    ) لن(اء على ذلك فقد دلت      وبن

q  Q P O N M L K J   I H : علــى النفــي المؤبــد فــي قولــه تعــالى 
S Rpمــن دون اهللا ال يــستطيعون أن يخلقــوا ذبابــاً وون فهــؤالء المــدع، ٧٣: الحــج 

 أي، )ذبابـاً  يخلقوا لن: "(البقاعينهاية، قال  فالنفي مستمر إلى ما ال   ،اليوم أو غداً، بل إلى األبد     

 علـى  األزمـان،  مـن  شـيء  فـي  أصـالً  الوصـف  هـذا  لهـم  يتجـدد  وال اآلن، ذلـك  علـى  لهم قدرة ال

 ألحـوالهم،  منـاف  مـستحيل  مـنهم  الـذباب  خلـق : " وقـال الزمخـشري    ،)٢("األحـوال  من حال

 نَفْي الزمخشري جعل،  )لُقُواْيَخْ لَن: "( الحلبي ين السم ال وق ،)٣("يخلقوا أن محال: قال كأنه

 نفـي  تفيـد ) لن(فهذه الشواهد تؤيد مذهب جمهور النحاة المتقدمين في أن    . ) ٤("للتأبيد) لن(

 األزمنـة كلهـا،   في بل يجوز أن تنفيه ،المستقبل، دون أن يقيد نفيها بتأكيد أو تأبيد أو قرب         

) لــن(ينــصب المــضارع بـــ  ": ابــن مالــك قــال ، بحــد واألبــدي والمنتهــيالقــصير منهــا والطويــل  

) لـــن (تنـــصب: " الـــسيوطيقـــال و،)٥(" لمـــن خـــصها بالتأبيـــدالفـــاًمـــستقبالً بحـــدّ وغيـــر حـــدّ خ

ــا أي المـــستقبل، ــه، وتفيـــد االســـتقبال إلـــى المـــضارع تخلـــص أنهـ ــيبويه مـــذهب ثـــم نفيـ  سـ

ل   وقـا   ،)٦ ()"ال(بــ  النفـي  من آكد بها النفي يكون أن يشترط أن غير من تنفيه أنها والجمهور

                                     
 .٧/٣٧٤ التفسير، في المحيط البحر: حيان أبو - ١
 الكتـاب  دار الناشـر  والـسور،  اآليـات  تناسـب  فـي  الدرر نظم): هـ٨٨٥: المتوفى (عمر بن إبراهيم البقاعي، - ٢

 .١٣/٩٥ القاهرة، اإلسالمي،
 .٣/١٧١ الكشاف: الزمخشري - ٣
 المصون في علوم الكتاب المكنـون، تحقيـق       الدر) : هـ٧٥٦: متوفىال( بن يوسف    أحمد الحلبي، السمين  - ٤

 .٨/٣٠٨ القلم بدمشق، ارالدكتور أحمد محمد الخراط، طبعة د
 تحقيـق  المقاصـد،  وتكميل الفوائد تسهيل): هـ٦٧٢: المتوفى( مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهللا      ابن - ٥

 .١/٢٢٩ هـ،١٣٨٧ والنشر عةللطبا العربي الكتاب دار الناشر بركات، كامل محمد
 .٢/٣٦٥همع الهوامع :  السيوطي- ٦
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 خالفــــاً تأبيـــداً  يقتـــضي  وال باالتفـــاق،  واالســـتقبال  النفـــي  يفيـــد  حـــرف ) لـــن : "(ابـــن هـــشام  

 ألن محتمـل  أقـوم،  لـن  قولـك  بل كشافه، في له خالفاً تأكيداً وال أنموذجه، في للزمخشري

 وذكـر أبـو حيـان      ،)١("المـستقبل  أزمنـة  بعـض  في تقوم ال وأنك أبداً، تقوم ال أنك بذلك تريد

واستقباله محدود بوقت وبغير وقت، وال      : "لفعل وتخلصه لالستقبال، ثم قال    تنفي ا ) لن(أن  

 .  )٢("يدل على نفي الفعل في جميع الزمان المستقبل

 :  النفيأكيدالداللة على ت: الثاني
 وأول مـن قالـه الزمخــشري،   ، أحـد مـن أئمـة النحــاة األقـدمين    ه المعنـى لـم يقلــ  هـذا  

 مــا لتأكيــد) لــن: "( الكــشاف، قــال فــي المفــصل وذكــره فــي كتابــه المفــصل، وفــي تفــسيره 

 لـن : قلـت  وشـددت  وكـدت  فإذا مكاني، اليوم أبرح ال: تقول المستقبل، نفي من) ال (تعطيه

 ٦٠:الكهف oÁ Â Ã  Ä Å Æn: تعالى اهللا قال مكاني، اليوم أبرح

 أنهـا للتأكيـد فـي    ذكـر  و،)٣(" ٨٠:يوسـف  on m l k  j    i hn: تعالى وقال ،

) لـن (و) ال: (قلـت  النفـي؟  بـاب  فـي ) لن (حقيقة ما: قلت فإن: "عدة مواضع، قال  الكشاف في   

 غـداً،  أقـيم  ال: لـصاحبك  تقـول  وتـشديداً،  توكيـداً ) لـن  (فـي  أن إال المـستقبل،  نفى في أختان

 فـإن :  " وقـال  ،)٤("مقـيم  وإنـي  مقـيم،  أنـا : فـي  تفعـل  كما غداً أقيم لن: قلت عليك أنكر فإن

. المــستقبل تنفــى) ال (أن وذلــك؛ )ال (تعطيــه الــذي النفــي تأكيــد: تقلــ ؟)لــن (معنــى مــا: قلــت

) لـن (و) ال (بـين  فرق وال: " وقال ،)٥("غدا أفعل لن: قلت نفيها أكدت فإذا غدا، أفعل ال: تقول

                                     
 محمـد محيـى   حقيـق  ت، قطـر النـدى وبـل الـصدى     شـرح ): هــ ٧٦١: المتـوفى ( عبـد اهللا بـن يوسـف         ، هشام ابن - ١

 .٥٨ ص هـ،١٣٨٣ الحادية عشرة الطبعة ، القاهرة،الناشرالدين عبد الحميد
ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب، تحقيــق الــدكتور  ): هـــ٧٤٥: المتــوفى (يوســف بــن محمــد حيــان، أبــو - ٢

 .٢/٣٩١هـ، ١٤٠٨مصطفى أحمد النحاس، الناشر مطبعة المدني، الطبعة األولى 
 .٤٠٧ ص اإلعراب، صنعة في المفصل: الزمخشري - ٣
 .١/١٠١ الكشاف: الزمخشري - ٤
 .٢/١٥٤ الكشاف: الزمخشري - ٥
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 ،)١()"ال (فـي  لـيس  وتـشديداً  تأكيـداً ) لـن  (فـي  أن إال للمـستقبل،  نفى منهما واحدة كل أن في

هذا ظاهر كالمه أنها تفيد التأكيد، وإن كان        . )٢()"ال (تنفيه فيما أكيدت) لن (أن ترى أال: "وقال

قد فسر التأكيد بالتأبيد في أغلـب المواضـع التـي ذكرهـا فـي تفـسيره الكـشاف وسيتـضح                    

 .ذلك عند الحديث عن معنى التأبيد

بـالوقوف علـى تفـسير أربـع آيـات، ورد فيهـا النفـي           ) لـن ( توضيح معنى التأكيد بـ    ويمكن

فاثنتـان منهمـا تقـدمتا      . مـا مرة أخرى مع تطابق المنفي في كل اثنتين منه        ) ال(وبـ مرة) لن(بـ

: ، واألخريــان قولــه )ال أبــرح(و) فلــن أبــرح  (همــا الزمخــشري الــسابق، وورد في نــصقريبــاً فــي 

o O N M L K  J I H G F  E D      C B A
\ [ Z YX W V U T S Q Pn٩٥-٩٤:البقــــــــــرة، 

 oy   x w v u t      £ ¢ ¡ � ~  } | { z: وقولـــــــــــه
± °  ̄®¬ «  ª ©      ̈§ ¥       ¤nحيــث .  ٧-٦:الجمعــة

 النفـي  جـاء  فيهما راجع إلى اليهود، و  والضمير ،)ال يتمنونه أبداً  (، و )لن يتمنوه أبداً  (ورد فيهما   

 مذهبعندما لم يتطلب األمر التأكيد على  ) ال( وأخرى بـ  ،ليدل على التأكيد  ) لن( بـ رةفيهما م 

ــه  ال ــي قولـ ــا فـ ــشري، كمـ ــرق وال: "زمخـ ــين فـ ــن(و) ال (بـ ــي) لـ ــل أن فـ ــدة كـ ــا واحـ ــى منهمـ  نفـ

 ولــن (التأكيــد بلفــظ مــرة فــأتى، )ال (فــي لــيس وتــشديداً تأكيــداً) لــن (فــي أن إال للمــستقبل،

 عُلِــل اخــتالف النفــي فــي هــاتين اآليتــين      وقــد ،)٣()"يتمنونــه وال (لفظــه بغيــر ومــرة، )يتمنــوه

اء اليهود في سورة البقـرة أعظـم مـن ادعـائهم فـي سـورة الجمعـة؛            أن ادع : بأمرين، األول 

 أي الجنة خالصة لهـم مـن دون النـاس،           خرة، في سورة البقرة أن الدار اآل      دعواوذلك أنهم ا  

بينمــا ادعــوا فــي ســورة الجمعــة أنهــم أوليــاء هللا مــن دون النــاس، والجنــة أعلــى مقامــاً مــن      

                                     
 .٤/٥٣١ الكشاف: الزمخشري - ١
 .٤/٨٠٨ الكشاف :الزمخشري - ٢
 .٤/٥٣١ الكشاف: الزمخشري -٣
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 الجنــة، ولمــا كــان األمــر كــذلك جــاء النفــي فــي    الواليــة؛ ألن الواليــة يتوســل بهــا إلــى دخــول  

 وإنمـا : نـصه  ما المنتخب وفي: "في تأكيد النفي، قال أبو حيان     ) ال(ألنها أبلغ من    ) لن(البقرة بـ 

 دعــواهم مــن أعظــم هنــا دعــواهم ألن ،)يتمنونــه وال (الجمعــة وفــي ،)يتمنــوه ولــن: (هنــا قــال

 أبلـغ ) لـن (و األولـى،  لحـصول  تـراد  الثانيـة  نأل الواليـة؛  مرتبة فوق القصوى السعادة ألن هناك،

: هاهنـا  قـال  تعـالى  إنـه : قيـل فـإن   : "  وقـال الـرازي    ،)١("األعظـم  لنفي فجعلها ،)ال (من النفي في

 وفــي) لـن  (هاهنــا ذكـر  فلـم ، )أبــداً يتمنونـه  وال: (الجمعـة  ســورة فـي  وقـال ، )أبــداً يتمنـوه  ولـن (

 دون مـن  لهـم  خالصة اآلخرة الدار أن دعواا السورة، هذه في إنهم: قلنا) ال (الجمعة سورة

 هـذين  أبطـل  تعـالى  واهللا النـاس،  دون مـن  هللا أوليـاء  أنهم الجمعة سورة في وادعوا الناس،

 إذ الثانيـة  مـن  أعظـم  األولـى  والـدعوى  المـوت،  يتمنـوا  أن لوجـب  كـذلك  كان لو بأنه األمرين

 إال شـريفة  كانت وإن فهي يةالوال مرتبة وأما الثواب، دار في الحصول هي القصوى السعادة

 تعـالى  بـين  جـرم،  ال أعظـم  األولـى  الـدعوة  كانـت  فلمـا  الجنـة،  إلى بها ليتوسل تراد إنما أنها

 فـي  ليـست  الثانيـة  الـدعوى  كانـت  ولمـا  النافيـة،  األلفـاظ  أقـوى  ألنـه ؛  )لن (بلفظ قولهم فساد

 إفــادة فــي القــوة ةنهايــ فــي لــيس ألنــه؛ )ال (بلفــظ إبطالهــا فــي اكتفــى جــرم، ال العظمــة غايــة

 .)٢("أعلم واهللا النفي معنى

أن ادعــاءهم فــي ســورة البقــرة بعيــد، ألنــه يحــصل فــي الــدار اآلخــرة، بينمــا           :  والثــاني

) لـن ( حالٌ وقـد يـستمر طـوال حيـاتهم، فناسـب األول النفـي بــ            عةادعاؤهم في سورة الجم   

 بينمـا ناسـب الثـاني النفـي         ألنها تكون نفياً للمستقبل دائمـاً وال تـصح أن تكـون نفيـاً للحـال،               

 تخـصيص  عـن  فيـسأل : "ألنها تكون نفياً للحال والمستقبل، قال أبو جعفر بـن الزبيـر           ) ال(بـ

 ووجـه  األخبـار؟  اتحـاد  مـع ) هوال يتمنونـ  : (بقولـه  الجمعـة  وآية،  )يتمنوه ولن: (بقوله البقرة آية

 يــستقبل أخــراوي لحكــم جوابــاً فيهــا الــوارد كــان لمــا البقــرة آيــة أن -أعلــم واهللا- ذلــك

                                     
 .١/٤٩٩ التفسير في المحيط البحر: حيان أبو -١
 . ٣/٦٠٨ ،)الكبير التفسير (الغيب مفاتيح: الرازي -٢



 

 
١٤٤

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

 بمــا النفــي ناســبه كــذلك، يكــون األمــر أن واعتقــاد مجــرد زعــم مــا إال منــه الحــال فــي ولــيس

 فـي  الـوارد  كـان  ولمـا  ،)سـيفعل  (جـواب ) يفعل لن (ألن المستقبل لنفى الحروف من وضعه

 دنيــاوي  حكــم وذلــك النــاس  دون مــن اهللا أوليــاء أنهــم لــزعمهم  جوابــاً الجمعــة ســورة

 بغيـر  إال اختـصاص  غير من يأتي ما لنفى التي) ال(بـ النفي ناسبه فيه، تقبالاس ال حالي ووصف

 . )١("الحال لنفى التي) ما (مع تتعاقب وقد الماضي

فـي سـورة الكهـف     ) ال أبـرح  (فـي سـورة يوسـف، و      ) فلن أبرح ( اآليتان األوليان    وأما 

كمـا تقـدم،   ) ال ( لمـا تعطيـه  تأكيـد ) لـن ( وبـيَّن فيـه أن     ، الزمخـشري فـي مفـصله      همافقد ذكر 

فـي قولـه   ) لـن ( لكنه عندما فسر النفي بــ ، يعلق على النفي فيهما في تفسيره الكشاف   لمو

 معـه  الـصبر  اسـتطاعة  نفـى : " قـال ، ٦٧: الكهـف oh i j k  l mn: تعـالى 

علـى مذهبـه، وقـد أشـار صـاحب اللبـاب إلـى              ) لن( والتأكيد مستفاد من     ،)٢("التأكيد وجه على

o  j    i h: عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى    ) لـن أبـرح   (كيـد فـي عبـارة       على التأ ) لن(داللة  
v u t sr q p o n m l knأبــــرح فلــــن: (قولــــه: "فقــــال ،٨٠: يوســــف 

 فـيفهم  ،)٣("حقـي  تقـضيني  أو لَألزمنّـك : كقـولهم  يحكم، أن إال األرض أبرح لن أي،  )األرض

 فعــالً المعنــى علــى لــةالدال فــي) أبــرح فلــن (مكــان وضــع ألنــه التوكيــد؛) أللزمنــك (تمثيلــه مــن

): األرض أبـرح  فلن (تفسير في البيان روح صاحب وقال الثقيلة، التوكيد ونون بالالم مؤكداً

                                     
 اإللحـاد  بـذوي  القـاطع  التأويـل  مـالك ): هــ ٧٠٨: المتـوفى  (الغرنـاطي  الزبيـر  بن إبراهيم بن أحمد جعفر، أبو - ١

 الفاســي، علــي محمــد الغنــي عبــد حواشــيه وضــع التنزيــل، آي مــن اللفــظ متــشابهال توجيــه فــي والتعطيــل
 .٤٦ص لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار الناشر

 .٢/٧٣٤ الكشاف: الزمخشري -٢
 تحقيـق  الكتـاب،  علـوم  فـي  اللبـاب ): هــ ٧٧٥: المتـوفى  (الدمـشقي  علـي  بـن  عمـر  الـدين  سـراج  حفـص  أبو -٣

/ بيــروت - العلميــة الكتــب دار الناشــر معــوض، محمــد علــي الــشيخو الموجــود عبــد أحمــد عــادل الــشيخ
 .١١/١٨٢ هـ، ١٤١٩ األولى، الطبعة لبنان،



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 عقـد   فاسـتخدم  ،)١("يعقـوب  إذن بغيـر  الرجـوع  عـدم  علـى  معقـودة  كانـت  أيمانهم وكأن"

د تفيـ ) لـن (، وهذا كلـه يقـوي مـا ذهـب إليـه الزمخـشري مـن أن          )فلن أبرح (األيمان في تفسير    

 .التأكيد

للتأكيد، ) لن( خالف مجموعة من العلماء الزمخشري فيما ذهب إليه من إفادة            وقد       

) ال(بــ  النفي يكون قد بل عليها، دليل ال دعوى إليه ذهب وما: عصفور ابن قال: " المرادي  قال

 يكــون ال) لــن(بـــ والمنفــي للقــسم، جوابــاً يكــون قــد) ال(بـــ المنفــي ألن ،)لــن(بـــ النفــي مــن آكــد

 النفي توكيد) لن (تفيدوال  : "  وقال ابن هشام   ،)٢("آكد عليه أقسم إذا الفعل ونفي له، جواباً

 خالفـاً  تأكيـده،  وال النفـي  تأييـد  تفيد وال: " وقال األشموني  ،)٣("كشافه في للزمخشري خالفاً

" وال: " وقــال الــشيخ خالــد األزهــري،)٤("كــشافه فــي والثــاني أنموذجــه فــي األول: للزمخــشري

 o® ̄n: تفـــسير  فـــي  كـــشافه فـــي  للزمخـــشري  خالفًـــا النفـــي  أي تأكيـــده،  "تقتـــضي
 في تقوم ال أنك أو أبدًا، تقوم ال أنك به تريد ألن محتمل أقوم، لن: قولك بل ،١٤٣:األعراف

. )٥("والتأبيـد  التأكيـد  إفـادة  عـدم  فـي  أقـوم،  ال: لقولـك  موافـق  وهـو  المـستقبل،  أزمنـة  بعض

ء في أزمان مختلفـة بعـد الزمخـشري يخالفونـه فيمـا ذهـب إليـه مـن                  فهؤالء عينة من العلما   

 .للتأكيد) لن(إفادة 

                                     
/ الفكــر دار الناشـر  البيـان،  روح): هــ ١١٢٧: المتـوفى  (اإلسـتانبولي  مـصطفى  بـن  حقـي  إسـماعيل  الفـداء،  أبـو  -١

 .٤/٣٠٣ بيروت،
 تحقيــق الــدكتور فخــر الــدين قبــاوة     ،معــانيالجنــى  الــداني فــي حــروف ال   :  الحــسن بــن قاســم  المــرادي، -٢

 .٢٧٠هـ، ص١٣٩٣ الطبعة األولى ،واألستاذ محمد  نديم فاضل طبعة  المكتبة العربية بحلب
 .٣٧٤المغني :  ابن هشام-٣
 .٣/١٧٩ مالك ابن ألفيةشرح :  األشمونى-٤
لتـصريح بمـضمون التوضـيح     التـصريح علـى التوضـيح أو ا        شـرح ): هـ٩٠٥: المتوفى( بن عبد اهللا األزهري      خالد -٥

 .٢/٣٥٧ ،هـ١٤٢١األولى : الطبعة لبنان،/بيروت– دار الكتب العلمية الناشر ،في النحو
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 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

) لــن(      وهنــاك مجموعــة مــن العلمــاء وافقــوا الزمخــشري فيمــا ذهــب إليــه مــن إفــادة    

ــد،  ــه إال المــستقبل نفــي فــي أصــل) لــن: "( الــرازيقــالللتأكي  وقــال ،)١("مؤكــدا نفيــاً ينفيــه أن

 خلقـه  علـى  يقـدرون  ال: "٧٣:الحـج  oN O Pn: وله تعالى  تفسيره لق  عندالبيضاوي  

 ،)٢("عنـه  والمنفي المنفي بين ما منافاة على دالة النفي تأكيد من فيها بما) لن (ألن صغره مع

 إن بعـضهم  قـال  بـل  الخباز، ابن منهم جماعة التأكيد إفادة على ووافقه: " السيوطي وقال

ــدُ وهـــي: "الغاليينـــي وقـــال ،)٣("التأبيـــد دون اخترتـــه فلـــذا مكـــابرة منعـــه ــدَ تفيـ  ال النفـــي تأكيـ

 ،للتأكيـد ) لـن ( ذهـب إليـه مـن إفـادة          مـا فهؤالء عينة ممن وافقوا الزمخشري على       . )٤("تأبيده

:  وافقـه كثيــر مــن العلمـاء فــي ذلــك كمـا ذكــر الــصبان فـي حاشــيته، قــال    قــد الجملــة ففـي و

 . )٥("كثيرون التأكيد على وافقه"

لتأكيــد نفــي المــستقبل أرجــح مــن ) لــن( الزمخــشري مــن إفــادة        ولعــل مــا ذهــب إليــه

 تنفـي إال مـا كـان        ال بـدليل، أي     ل لالسـتقبا  خالـصاً قول من خالفـه؛ وذلـك ألنهـا تنفـي مـا كـان               

 هـو  قال وإذا: "النافيتين، قال سيبويه  ) ما(و) ال(مصدراً بالسين أو سوف، وهذا ال يشترط في         

 ،)٦("يفعل لن نفيه فإنَّ يفعل سوف: قال وإذا... يفعل ال فنفيه واقعاً الفعل يكن ولم يفعل

 نفـي  يفعـل،  مـا : قولـك  أن كمـا  سيفعل،: لقوله نفي فهو يفعل، لن: قلت فإذا: "وقال المبرد 

                                     
 .٢٣/٢٥١ الكبير، التفسير أو الغيب مفاتيح: الرازي -١
 محمد عبد   حقيق ت ، التنزيل وأسرار التأويل   أنوار): هـ٦٨٥: المتوفى( عبد اهللا بن عمر الشيرازي       البيضاوي، -٢

 .٤/٧٩ ،هـ١٤١٨ األولى  الطبعة ، بيروت– دار إحياء التراث العربي الناشر ،حمن المرعشليالر
 .٢/٢٦٦الهمع: السيوطي -٣
 المكتبـــة الناشـــر ، الـــدروس العربيـــةجـــامع): هــــ١٣٦٤: المتـــوفى( مـــصطفى بـــن محمـــد ســـليم  الغاليينـــى، -٤

 .٢/١٦٩ ، هـ ١٤١٤ الثامنة والعشرون، الطبعة ، بيروت–العصرية، صيدا 
 ،الناشـر  الصبان على شرح األشـمونى أللفيـة ابـن مالك          حاشية): هـ١٢٠٦: المتوفى( محمد بن علي     الصبان، -٥

 .٣/٤٠٧ ،هـ١٤١٧األولى : الطبعة ،لبنان-دار الكتب العلمية بيروت
 .٣/١١٧ الكتاب،: سيبويه -٦
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لتأكيـد نفـي    ) لـن  (ة رجح أبو حيان ما ذهب إليه الزمخشري من إفـاد          وقد ،)١("يفعل هو: لقوله

ــدما عــرض لتفــسير بعــض اآليــات    ) ال( النفــي بهــا علــى النفــي بـــ   خــصوصيةالمــستقبل، و عن

 توكيــداً فيهــا أن مــن أوالً الزمخــشري، قــول األقــوال هــذه مــن األقــرب كــان: " قــال،الــسابقة

 االسـتقبال  بـه  المـراد  تنفـي  فإنهـا  ،)ال (بخـالف  بـاألداة،  مـستقبل  هـو  مـا  تنفـي  ألنها وتشديداً؛

ــه أداة ال ممــا ــه، تخلــصه في ــيالً الحــال بهــا ينفــى قــد) ال (وألن ل ـــ ،قل  باالســتقبال أخــص) لــن(ف

 النفــي تــرجح كلــه فلهــذا ،)تفعلــون وال (مــن أخــصر، )تفعلــوا ولــن (وألن بالمــضارع، وأخــص

يُعــد ) لــن( وقــد ذكــر الــسيوطي عــن بعــضهم أن منــع التأكيــد بـــ  ،)٢()"ال(بـــ النفــي علــى) لــن(بـــ

 . وقد تقدم قوله آنفاً،مكابرة

 :الدعاءالداللة على : الثالث
، واسـتدلوا علـى ذلـك    )ال(تـأتي للـدعاء مثـل    ) لـن ( إلى القول بأن  بعض النحاة ذهب 

بالشعر والقرآن الكريم، أما الشعر فقد استدلوا بقول األعشى في مدح األسود بن المنـذر                

 )٣(:وقومه

 الجبال خلود خالداً لكم ـت ... زلـ ال ثم كذلكم تزالوا لن

عليـه،  ) ال(ف الـدعاء المـصدر بــ   دعاء لهم بالتمكين، ويؤيد ذلك عطـ    ) لن تزالوا ( أن   على

، وهو دعاء من الشاعر بأن يكـون مالزمـاً لمـدح           )ال زلت لكم خالداً خلود الجبال     : (وهو قوله 

 . األسود وقومه ما بقيت الجبال

 of g h  i j k l    m:  القــرآن فقـد اســتدلوا بقولـه تعــالى  وأمـا 
nn هيـراً للمجـرمين،    اللهم بما أنعمت علـيّ فلـن أكـون ظ         :  قيل معناه  ،١٧:القصص

) لِلْمُجْــرِمِينَ ظَهِيــرًا أَكُــونَ فَلَــنْ: "(، قــال الطبــري)لــن(بــدل ) ال(ويقــوي هــذا قــراءة عبــد اهللا بـــ

                                     
 .١/٤٧ ،المقتضب: المبرد - ١
 .١/١٧٤ التفسير في المحيط البحر: حيان أبو -٢
 .٧٦ ص األعشى ديوان -٣



 

 
١٤٨
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 تَجْعَلْنِـي  فَـال : (اهللا عبـد  قـراءة  فـي  ذلـك  أن ذُكـر  وقد بذلك، أقسم كأنه المشركين، يعني

 .)١("ظهيراً أكون لن اللهمّ: الفق ربه، دعا القراءة هذه على كأنه، )لِلْمُجْرِمِينَ ظَهِيرًا

 وقـال : "ابن السراج في كتابـه األصـول، قـال        ) لن( من أشار إلى الدعاء بـ     ائل ولعل من أو  

 :الشاعر وقال، )للمجرمين ظهيراً أكون فلن: (قوله مثل بلن، الدعاء يجوز: قوم

 الجبال خلود خالداً لهم ـت ... زلـ ال ثم كذلكم تزالوا لن

 ،)٢("والنهـي  األمـر  لفـظ  علـى  يجـيء  أن ذكرنا، ما األصل إنما معروف، يرغ) لن(بـ والدعاء

 بعــض النحــاة فــإن الــرغم مــن ذلــك وعلــى، )لــن(ويتــضح مــن قولــه هــذا أنــه ال يجيــز الــدعاء بـــ 

 ابــن مـنهم  قـوم  ذهـب : "، قـال المـرادي  )لـن ( يجيـز الـدعاء بـــ  مـن المتـأخرين نـسبوا إليـه أنـه م    

 قولـه  منـه  وجعلـوا  عصفور، ابن واختاره دعاء، بعدها الفعل يكون أن يجوز أنه إلى السراج

 فـي  النفـي  حـروف  مـن  يـستعمل  لـم  أنـه : والـصحيح ). لِلْمُجْـرِمِينَ  ظَهِيـرًا  أَكُـونَ  فَلَنْ: (تعالى

 وفاقــاً كــذلك،) ال (أتــت كمــا للــدعاء) لــن (تــأتي: " األشــمونيقــال و،)٣("خاصــة) ال (إال الــدعاء

 .)٤("عصفور وابن السراج ابن منهم لجماعة

كمــا ذكــر ابــن الــسراج أن الــدعاء بهــا غيــر     ) لــن( النحــاة ال يجيــزون الــدعاء بـــ  وأغلــب

 الـسمين   قـال  ، النفـي المحـض    مـا فيه) لـن ( علـى أن المـراد بــ       واآليـة معروف، وخرجـوا البيـت      

 دعاء، أنه بعضهم وزعم حقيقته، على نفي)  أكون ظهيراً للمجرمين   فلن: (وقوله: "الحلبي

 :الشاعر وبقول اآلية، بهذه مستدلين ذلك قوم وأجاز). ال (عموق واقعة) لن (وأن

                                     
 .١٩/٥٤٢) البيان جامع (الطبري  تفسير: الطبري - ١
 الفتلـي،  الحسين عبد تحقيق النحو، في األصول): هـ٣١٦: المتوفى (السري بن محمد بكر أبو السراج، ابن - ٢

 .٢/١٧١ بيروت، – لبنان الرسالة، مؤسسة الناشر
 شـرح  ، المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابـن مالـك  توضيح ):هـ٧٤٩: المتوفى ( حسن بن قاسم   المرادي، - ٣

 ، دار الفكــر العربــي الناشــر ،وتحقيــق  عبــد الــرحمن علــي ســليمان ، أســتاذ اللغويــات فــي جامعــة األزهــر      
 .١٢٢٩/ ٣ ،هـ١٤٢٨ األولى الطبعة

 .٣/١٧٩ مالك ابن ألفيةشرح :  األشمونى-٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 الجبال خلود خالدا لهم ت ... زل ال ثم كذلكم تزالوا لن

 البيــت فــي كــان وإن دعــاء، تقــدير غيــر مــن فيهمــا النفــي لظهــور داللــة فيهمــا ولــيس

 ةاآليـ  فـي  ولـيس : الـدين  شـهاب  قـال : " حفص سراج الدين عمر بـن علـي        أبو، وقال   ")١("أقوى

 ". )٢("دعاء تقدير غير من فيهما النفي لظهور ،)ال (موقع) لن (وقوع على داللة والبيت

 شـرح (، فقـد منعـه فـي كتابـه          )لـن ( مـسألة الـدعاء بــ      فـي  اضطرب قـول ابـن هـشام         وقد

 للـدعاء ) لـن  (تقـع  وال: "القطـر  شـرح  قـال فـي   ،) اللبيـب مغنـي ( وأجازه في كتابـه      ،)قطر الندى 

 علـيّ  أنعمـت  بمـا  رب قـال : (تعـالى  قولـه  مـن  بـه  استدل فيما له حجة الو السراج، البن خالفاً

 علــى حملهــا إلمكــان أكــون، ال فــاجعلني معنــاه أن مــدعياً ،)للمجــرمين ظهيــراً أكــون فلــن

 لتلـك  جـزاء  مجرمـاً  يظـاهر  أال وتعـالى  سبحانه هللا منه معاهدة ذلك ويكون المحض، النفي

 وفاقـاً  لـذلك ) ال (أتـت  كمـا  للـدعاء  وتـأتي : "ي المغنـي   وقـال فـ    ،")٣("عليـه  بها أنعم التي النعمة

 :قوله في والحجة عصفور ابن منهم لجماعة

 الجبال خلود خالداً لكم ... زلت ال ثم كذلكم تزالوا لن

 لـيس : فقيـل ،  )للمجـرمين  ظهيـراً  أكـون  فلـن  علي أنعمت بما رب قال (تعالى قوله وأما

ــا: نحــو الغائــب، أو المخاطــب إلــى بــل المــتكلم، إلــى يــسند ال الــدعاء فعــل ألن منــه؛  ال رب ي

 :قوله ويرده عمراً، اهللا عذب ال: ونحو فالناً، عذبت

 فهنا يعترض على من منـع الـدعاء فـي اآليـة             ،)٤()"الجبال خلود خالداً لكم ... زلت ال ثم(

بحجة أن فعل الدعاء فيها مسند إلـى المـتكلم وهـو رسـول اهللا موسـى؛ بـأن فعـل الـدعاء                 

 .  أيضاً مسند إلى المتكلم وهو الشاعر األعشىفي البيت

                                     
 .٨/٦٥٨ المصون الدر: الحلبي السمين -١
 .١٥/٢٣٠ الكتاب علوم في اللباب: سراج الدين عمر بن علي حفص أبو -٢
 محمـد محيـى   حقيـق  ت، قطـر النـدى وبـل الـصدى    شـرح ): هــ ٧٦١: المتـوفى ( اهللا بن يوسـف  عبد ، هشام  ابن -٣

 .٥٨ ص هـ،١٣٨٣ عشرة، الحادية الطبعة ، القاهرةالناشر ،الدين عبد الحميد
 .٣٧٥، ٣٧٤المغني :  ابن هشام-٤



 

 
١٥٠

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

ــن( رجــح الــسيوطي أن تكــون   وقــد ــاً البــن عــصفور وخالفــاً     البيــت فــي) ل  للــدعاء وفاق

 بعـد  كحالـه  خبـراً  كونـه  عـن  يخـرج  ال) لـن  (بعـد  الفعـل  أن علـى  والجمهـور : "للجمهور، قـال  

 بعـد  كحالـه  الـدعاء  إلـى ) لـن  (بعـد  يخـرج  قـد  أنه إلى قوم وذهب،  )ال (غير النفي حروف سائر

 ) :ال (في الشاعر قال، )ال(

 )١(القطر بجرعائك منهالً زال وال

 ): لن (في وقال

 الجبال خلود خالداً لكم ... زلت ال ثم كذلكم تزالوا لن

 قرينـة  البيـت  في الدعاء عطف ألن عندي المختار وهو عصفور، ابن اختاره القول وهذا

 الـوافي  النحو كتابه في حسن عباس ورجح. )٢("خبر ال دعاء عليه المعطوف أن في ظاهرة

 يكــون أن يتطلــب ربــه مــع موســى أدب أن بحجــة للنفــي، ال للــدعاء اآليــة فــي) لــن (تكــون أن

 لمعنــى) لــن (تــضمين فــي فقــال المحــض، النفــي ســبيل علــى ال الــدعاء ســبيل علــى خطابــه

 ظَهِيـرًا  أَكُـونَ  فَلَـنْ  عَلَـيَّ  عَمْـتَ أَنْ بِمَـا  رَبِّ قَـالَ : (موسى لسان على تعالى قوله ومنه: "الدعاء

 متـضمناً  الكـالم  يكـون  أن يقتـضيان  بالغيب؛ وجهله ربه، مع المتكلم أدب ألن؛  )لِلْمُجْرِمِينَ

 فكيــف شــيئاً؛ عنــه المــتكلم يــدري ال المــستقبل، فــي يكــون ألمــر القــاطع النفــي ال الــدعاء

 . )٣("حاسم برأي فيه يقطع

للــدعاء صــعب، وذلــك لقلــة الــشواهد عليــه، حيــث لــم  ) نلــ(ولعــل إطــالق القــول بإفــادة 

: وقيـل : "يذكر النحاة إال البيت واآلية السابقين، قال أبو حيـان عنـد تفـسيره لآليـة الـسابقة                 

ــر، ال دعــاء) أكــون فلــن( ــدعاء، فــي) ال (بمعنــى) لــن(و خب  فــي تكــون ال) لــن (أن والــصحيح ال

 :الشاعر وبقول اآلية، هذهب الدعاء في تكون) لن (أن على استدل وقد الدعاء،

                                     
 ص الرمـة،  ذي ديـوان ).  البِلَـى  عَلى مَيٍّ دارَ يا اسلَمِي يا ألَا (وصدره الرمة لذي قصيدة مطلع من بيت عجز هذا -١

٥٥٩. 
 .٤/٣٠٠ ، الخامسة عشرةالطبعة ، دار المعارفالناشر ، الوافيالنحو): هـ١٣٩٨: المتوفى( عباس حسن -٢
 .٣٦٧ ،٢/٣٦٦ الجوامع جمع شرح في الهوامع همع -٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 )١("الجبال خلود خالدا لهم ت ... زل ما ثم كذلكم تزالوا لن

في البيت واآلية للـدعاء كمـا تقـدم، ويـضاف إلـى             ) لن( أن النحاة لم يتفقوا على أن        كما

 لبيـت الـشاهد علـى خـالف الروايـة          لنحـاة  في خزانة األدب أن روايـة ا       البغداديذلك ما أورده    

 ذكـر  مـن  لمجمـوع  الراجـع  الغيبـة  بـضمير  التحتيـة  بالياء) يزالوا لن: (وقوله ":الصحيحة، قال 

 ال: (وقولـه . األوليـاء  مـن  وغـنم  وقتـل  معـه  غزا وممن األعداء، من ونهبوا وأسروا قتلوا ممن

) تزالـوا  لـن  (النحـو  كتـب  فـي  روايته أن هذا من فظهر. الغيبة بضمير) لهم(و بالخطاب) زلت

ــالتكلم) لكــم زلــت وال (بالخطــاب كمــا أن . )٢("الــصحيحة الروايــة خــالف علــى والخطــاب ب

ــراً، قـــال   ) لـــن(جمهـــور النحـــاة ذهبـــوا إلـــى أن الفعـــل بعـــد    ــا يكـــون خبـ ال يـــأتي إنـــشاء وإنمـ

 سـائر  بعـد  كحالـه  خبـراً  كونـه  عـن  يخـرج  ال) لن (بعد الفعل أن على والجمهور: "السيوطي

. نمـا يـأتي الـدعاء علـى أسـلوب اإلنـشاء            ال يكـون دعـاء، وإ      والخبـر  ،)٣()"ال (غيـر  النفي حروف

 .ال تأتي للدعاء إال نادراً جداً أو شذوذاً) لن(وبناء على ما تقدم يمكن القول إن 

 :الداللة على قصر النفي: الرابع
 بـداللتها علـى قـصر زمـن النفـي بهـا       قـول  إلـى ال   ذهـب  أبـو حيـان والـسيوطي أن مـن           نقل

 أن مـن  زملكـا  خطيـب  ابـن  إليـه  ذهب ما وأما: " قال أبو حيان   ،عبد الواحد بن خطيب زملكا    

 وقـال   ،)٤("الزمخـشري  قول عكس يكون فكاد فيها، النفي يمتد) ال (وأن قرب ما تنفي) لن(

 إن): والبيان المعاني في التبيان (كتابه في فقال الزملكاني، الواحد عبد وأغرب: "السيوطي

 للمعـاني  مـشاكلة  األلفـاظ  أن ذلـك  وسـر  قـال . فيهـا  النفـي  معنى يمتد وال قرب ما لنفي) لن(

ــف، آخرهــا) ال(و ــداد يكــون واأللــف أل ــصوت امت ــون، بخــالف بهــا ال ــه ذلــك ونقــل الن  ابــن عن

                                     
 .٨/٢٩٣ التفسير في المحيط حرالب: حيان أبو -١
 عبــد تحقيــق ، األدب ولــب لبــاب لــسان العــرب خزانــة): هـــ١٠٩٣: المتــوفى( عبــد القــادر بــن عمــر  البغــدادي، -٢

 .٥٧٦ ،٩/٥٧٥ ، هـ١٤١٨ الرابعة الطبعة ، مكتبة الخانجي، القاهرةالناشر ،السالم محمد هارون
 .٢/٣٦٦ الجوامع جمع شرح في الهوامع همع: السيوطي -٣
 .١/١٧٤ التفسير في المحيط البحر: حيان أبو -٤



 

 
١٥٢

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

ويقصد بقوله األلف يكون امتداد الـصوت بهـا بخـالف النـون أن              . )١("ورداه حيان وأبو عصفور

انتهــاء األلــف حــرف مــد، وحــروف المــد تــستوعب الــصوت مهمــا طــال وال ينتهــي مــدها إال ب    

 التـي  وففآخرهـا نـون سـاكنة، والنـون الـساكنة ليـست مـن الحـر        ) لـن (نفس النـاطق، وأمـا    

) ال(قـصير، ومــا دام األمــر كــذلك فـــ ) لــن(طويــل، ونطــق ) ال(يمتـد بهــا الــصوت، وعليــه فنطـق   

تناسـب الـزمن القـصير      ) لـن (تناسب الداللة على الزمن الطويل في النفي لطول النطق بها، و          

 . النطق بهافي النفي لقصر

على قصر زمن مدة ) لن( فيما ذهب إليه من داللة  ي سابق البن الزملكان   السهيلي ولعل

 ،)٣(هــ ٥٨١ بينما السهيلي متوفى سـنة       ،)٢(هـ٦٥١النفي، وذلك ألن ابن الزملكاني متوفى سنة        

نتــائج ( كتابــه فــيوقــد أورد الــسهيلي . فوفاتــه ســابقة لوفــاة ابــن الزملكــاني بــسبعين ســنة 

تدل على قصر مدة النفي بها، وحجته أنها ال يمتـد الـصوت بـالنطق           ) لن(أن  )  في النحو  الفكر

 ألن األلفــاظ ؛ أن يكــون معناهــا قــصيراً كــذلك ينبغــي وعليــه ،بهــا، فهــي قــصيرة فــي النطــق 

 معنـى  يمتـد  وال قـرب  مـا  تنفـي  أنهـا  خواصها ومن: "قالعنده مشاكلة للمعاني التي تؤديها،      

 أن قــدمنا وقــد. أبــداً زيــد يقــوم ال: قلــت إذا) ال (حــرف فــي النفــي عنــىم كامتــداد فيهــا النفــي

                                     
 .٢/٣٦٦ الجوامع جمع شرح في الهوامع همع: السيوطي -١
 زملكا، خطيب ابن المكارم أبو الدين كمال الشيخ خلف بن الكريم عبد بن الواحد عبد: " السبكي قال -٢

 جـد  وهو: قلت. ببعلبك ودرس بصرخد القضاء ولى عدة، علوم في متميزاً خيراً عالماً كان شامة أبو قال
 ولـه  والبيـان  بالمعاني تامة معرفة له وكانت الزملكاني، الواحد عبد بن علي بن محمد الدين كمال الشيخ
 تـاج الـدين عبـد       الـسبكي،  ". وسـتمائة  وخمـسين  إحـدى  سنة بدمشق توفي حسن، شعر وله مصنف فيه

 -محمود محمد الطنـاحي   . د: حقيق ت ،لكبرى الشافعية ا  طبقات): هـ٧٧١: المتوفى(الوهاب بن تقي الدين     
 .٨/٣١٦ ،هـ١٤١٣ الثانية، الطبعة ، والتوزيعشر هجر للطباعة والنالناشر ،عبد الفتاح محمد الحلو. د
 بـن  بالوفيـات  الـوافي  سـعدون  بن الحسين بن أصبع بن أحمد بن اهللا عبد بن الرحمنعبد  : "  الصفدي قال -٣

 أبــي بــن عمــر أبــي الخطيــب ابــن الحــسن أبــو ويقــال زيــد وأبــو القاســم أبــو الخيــر اإلمــام فتــوح ابــن رضــوان
ــافِظ المــالقي األندلــسي الــسُّهيْلي الخثعمــي الحــسن، ــدَى ســنة تــوفّي المــصنفات صَــاحب الْحَ ــانِينَ إِحْ  وَثَمَ
 ،الــوافي بالوفيــات): هـــ٧٦٤: المتــوفى( صــالح الــدين خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اهللا  الــصفدي،". مائَــة وَخمْــس

 .١٨/١٠١ ،هـ١٤٢٠: النشرعام ، بيروت– دار إحياء التراث الناشر ، أحمد األرناؤوط وتركي مصطفىحقيقت
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 بطبعـه  المعنـى  حقيقـة  فيهـا  العاقـل  يتفـرس  أرواحهـا،  هـي  التـي  للمعـاني  مشاكلة األلفاظ

 فحـرف . نفـسه  بنحيـزة  األجـساد  فـي  األرواح صفات للفراسة الصادق يتعرف كما وحسه،

 بامتداد لفظها امتداد فإذاً النفس، تضييق طعهيق لم ما الصوت بها يمتد ألف، بعدها الم) ال(

 واســتدل علــى ،)١("شــريف وغــرض لطيــف، معنــى فإنــه فتأملــه ذلــك، بعكــس) لــن(و معناهــا،

علـى التأكيـد    ) لـن ( داللـة    ى الزمخـشري علـ    بهمـا  اللتـين اسـتدل      والبقـرة ذلك بـآيتي الجمعـة      

 فعكــس - التأكيــدعلــى) لــن( تقــدم ذلــك فــي داللــة كمــا–فــي قــوة النفــي ) ال(وتميزهــا عــن 

 البــديع القــرآن فــي جــاء كيــف تــرى أال: "فقــالالــسهيلي المعنــى الــذي جــاء بــه الزمخــشري،  

 فــي) ال (بحــرف ، ٧:الجمعــة o§ ̈ ©n: علمــه العلــوم كــل علــى الفــائق نظمــه،

 علــى فانــسحب العمــوم، صــيغ مــن فــصار بالفعــل الــشرط حــرف فيــه اقتــرن الــذي الموضــع

 ¡ � ~  { | } o x   y z: وجــل عــز قولــه وهــو األزمنــة، جميــع
¢n األزمـان  مـن  زمن أو  األوقات من لوقت ذلك زعموا ما متى: يقول كأنه.  ٦:الجمعة 

 فـي ) ال (وحـرف  المعنـى،  هذا على دل الشرط وحرف يتمنونه، فال) الْمَوْتَ تَمَنَّوُا: (لهم وقيل

 oS: بقــرةال ســورة فــي وقــال. فيهــا النفــي معنــى التــساع العمــوم، صــيغة بــإزاء الجــواب
Tnالــنظم فــي تعــالى ولــه قألن وقــرب، النفــي ســعة مــن فقــصر ،٩٥: البقــرة : o B A

F  E D      Cn العمـوم،  صيغ من) كان (مع هاهنا) إن (وليست.  ٩٤:البقرة 

 في مضي عن عبارة والخبر المبتدأ على داخلة هي وإنما حدث، على بدالة ليست) كان (ألن

 الـدار  لكـم  وجبـت  قـد  كانـت  إن: وجـل  عز يقول فكأنه الحدث، ذلك فيه كان الذي الزمان

ــنْ: (الجــواب فــي قــال ثــم اآلن، المــوت فتمنــوا تعــالى اهللا علــم فــي لكــم وثبتــت اآلخــرة  وَلَ

 الموفـــق  واهللا جميعـــاً،  اآليتـــين  فـــي الخطـــاب  بمعنـــى  الجـــواب معنـــى  فـــانتظم  ،) يَتَمَنَّـــوْهُ

 .)٢("للصواب

                                     
 .١/١٠٠ النحو في الفكر نتائج: السيهيلي -١
 .١٠٢ ،١/١٠١ النحو في الفكر نتائج: السيهيلي -٢



 

 
١٥٤

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
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 ذهـب إليـه الـسهيلي       بمـا  القـرآن  علـوم  يفـ  البرهـان  استأنس الزركشي في كتابه      وقد

 األبـد،  تنفـي ) ال: (قال من ومنهم: "فقال ة، ونعته بأنه ألطف من رأي المعتزل      ،وابن الزملكاني 

 آخرهـا  ألن؛  )لـن (بــ  النفـي  مـن  أطـول ) ال(بــ  النفـي  وأن المعتزلـة،  قـول  بخـالف  وقـت  إلـى  ولكن

: تعـالى  قـال  ولـذلك  ؛)لـن  (بخـالف  المـدة  طـول  فناسـب  الـنفس،  فيـه  يطـول  حـرف  وهو ألف،

o® ̄n، وقال الدنيا، بدار مخصص وهو :oU V  Wn  وهـو  ،١٠٣:األنعـام 

 اختصت ولذلك المعاني؛ تشاكل األلفاظ بأن وعلل واآلخرة، الدنيا أزمنة لجميع مستغرق

 .)١ ("المعتزلة رأي من ألطف وهذا مدة، بزيادة) ال(

اني غيــر مــشهور، وقــد رده ابــن   المعنــى الــذي ذهــب إليــه الــسهيلي وابــن الزملكــ   وهــذا

 حيان كمـا تقـدم، بـل اعتبـره أبـو حيـان فـي االرتـشاف مـن خيـاالت البيـانيين،                        وأبوعصفور  

 يمتـد  كمـا  فيهـا  الفعـل  نفـي  يمتـد  وال قـرب،  مـا  لنفـي ) لن (أن البيان أهل بعض ودعوى: "قال

لـسهيلي التـالي أن      يبدو من نـص ا     كما ،)٢("البيان ألهل التي الخياالت باب من) ال(بـ النطق في

 المعتزلـة الـذين يـرون طـول         مـذهب لمـدة قـصيرة هـو إبطـال         ) لـن (دافعه لتقييد زمن النفـي بــ      

 ة الحميـّ يـل  قبمن هذا يههالنفي بها أو تأبيده كما سيأتي الحقاً، وعليه يجوز أن يكون توج       

 النفـي  معنـى  قـصور  من تقدم ما أجل ومن: " ونصه هو، االستقراء اللغوييل من قب الالدينية  

 فـي  الرؤيـة  نفـي  علـى  حجة للمعتزلة يكن لم الكالم، أكثر في القرب على وداللتها) لن (في

 بعــض لهــم لكــان) ال(بـــ النفــي كــان فلــو، )ترانــي ال: (يقــل ولــم ،o® ̄n وجــل عــز قولــه

 واهللا والــسنة، الكتــاب مــن آخــر بــنص العمــوم تخــصيص بجــواز حجــة يكــن ولــم التعلــق،

 تقــدم يمكــن القــول بــأن هــذا المعنــى الــذي أثبتــه الــسهيلي وابــن   وبنــاء علــى مــا. )٣("الموفــق

                                     
 .٢/٤٢١،٤٢٢ القرآن علوم في البرهان: الزركشي -١
 .٤/١٦٤٤ الضرب ارتشاف: حيان أبو -٢
 أبـو  محمـد  تحقيـق  القـرآن،  علـوم  فـي  البرهـان ): هـ٧٩٤: المتوفى (بهادر بن اهللا عبد بن محمد الزركشي، -٣

 وشركائه، الحلبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار الناشر هـ، ١٣٧٦ األولى الطبعة إبراهيم، الفضل
٢/٤٢٠،٤٢١. 
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 النحــاة عنــه نفــر مــن  دافع كمــا أنــه لــم يــ نــة،ضــعيف وال تؤيــده شــواهد بيِّ ) لــن(الزملكــاني لـــ

 . ضعفهالمشهورين المتأخرين عنهما؛ وهذا يدل على عدم شهرة هذا القول و

 :الداللة على التأبيد: الخامس
 بـه   نْـوِن ا ال يقع مطلقاً، وعلى هذا المعنى جاء الـسؤال الـذي عُ             بالتأبيد أن منفيه   ويقصد

 أنــه أورده فــي كتابــه  وذكــرواالبحــث، وهــذا المعنــى نــسبه أغلــب النحــاة إلــى الزمخــشري،     

ــد بعــد أن أورد       )األنمــوذج فــي النحــو  ( ــارة التأبي ، وســوف أورد نــص األنمــوذج الخــالي مــن عب

 قـال  لزمخـشري،  اإلـى  المعنـى  هـذا وا  النحـاة المـشهورين الـذين نـسب    صمجموعة من نـصو   

 فــي الزمخــشري وهــو ،)لــن(بـــ النفــي تأبيــد رأى مــن قــول ضــعف إلــى أشــرت ثــم: "ابــن مالــك

 كـشافه  فـي  للزمخـشري  خالفـاً  النفـي  توكيـد ) لـن  (تفيـد  وال: " ابن هشام  وقال ،)١("أنموذجه

 خالفــاً التأبيــد لــىع النفــي يقتــضي وال: " وقــال أبــو حيــان،)٢("أنموذجــه فــي لــه خالفــاً تأبيــده وال

 خالفــاً التأبيــد علــى النفــي معناهــا ولــيس: " وقــال الزركــشي،)٣("قوليــه أحــد فــي للزمخــشري

. للزمخـشري  خالفـاً  مؤبـداً،  نفيهـا  يكـون  أن يلـزم  وال: " وقـال المـرادي    ،)٤("األنمـوذج  لصاحب

 دتفيـ  أنهـا  إلى أنموذجه في الزمخشري وذهب: "ي وقال السيوط ،)٥("أنموذجه في ذلك ذكر

 الرغم من تصريح هؤالء النحاة المشهورين وغيرهم بأن الزمخشري          علىف. )٦("النفي تأبيد

 ه، فــإن الزمخــشري لــم يــصرح بالتأبيــد فــي أنموذجــ    ،فــي أنموذجــه ) لــن(قــال بتأبيــد النفــي بـــ  

                                     
 الــشافية، الكافيــة شــرح): هـــ٦٧٢: المتــوفى (يالجيــان الطــائي اهللا عبــد بــن محمــد الــدين جمــال مالــك، ابــن -١

 التـــراث وإحيـــاء العلمـــي البحـــث مركـــز القـــرى أم جامعـــة الناشـــر هريـــدي، أحمـــد المـــنعم عبـــد تحقيـــق
 .٣/١٥٣١ ،١/٨٣ األولى، الطبعة المكرمة، مكة اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية اإلسالمي

 .١/٣٧٤ األعاريب كتب عن اللبيب مغني: هشام ابن -٢
 .١/١٦٦ التفسير في المحيط البحر: حيان أبو -٣
 .٢/٤٢١،٤٢٢ القرآن علوم في البرهان: الزركشي -٤
 .١/٢٧٠ المعاني حروف في الداني الجنى: المرادي -٥
 .١/٢٧٠ المعاني حروف في الداني الجنى: المرادي -٦
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 وهـذا  ،)١("في نفي المـستقبل ولكـن علـى التأكيـد         ) ال(نظير  ) لن(و: " هي جوعبارته في األنموذ  

 تقدم ذلك   كما-ذي صرح به الزمخشري أيضاً في كتابيه المفصل والكشاف          هو المعنى ال  

ــة   ــن(فــي دالل ــد  ) ل ــى معنــى التأكي ــد   -عل ــضاً التأبي ــذكر فيهمــا أي ــم ي ــى أن  وذلــك ، ول ــدل عل  ي

 يــصرح بمعنــى التأبيــد كمــا نــسب إليــه، ولعــل التأبيــد جــاء فــي بعــض نــسخ   لــمالزمخــشري 

شار إلى ذلك شارح األنمـوذج األردبيلـي محمـد           القديمة تصحيفاً من النساخ، وقد أ      جاألنموذ

 ،)٢("وفي بعـض النـسخ التأبيـد بـدل قولـه التأكيـد            : " فقال ،هـ٦٢٧بن عبد الغني المتوفى سنة      

 التأكيـد، بــدليل أنـه لـم يقــل التأبيـد بـدل التأكيــد دون أن      هـو فقـد أثبـت أن قـول الزمخــشري    

 التوجــه شــرحه هــذا يؤيــد ومــاليتــساوى المعنيــان فــي احتمــال الــصحة، ) قولــه(يــذكر كلمــة 

 فقـال  إلى معنى التأبيد، طرق يتأنلعبارة الزمخشرى السابقة على معنى التأكيد فقط دون   

ال أضـرب مـثالً، وإذا أردت نفيـه مـع         :  مطلقاً قلـت   ستقبلأقول إذا أردت نفي الم    : "شارحاً لها 

ذكــره ابــن  اعتــرض محمــد عبــد الخــالق عــضيمة علــى مــا  وقــد. )٣("لــن أضــرب: التأكيــد قلــت

 ،تفيــد تأبيــد النفــي ) لــن(هــشام فــي المغنــي مــن أن الزمخــشري ذهــب فــي أنموذجــه إلــى أن    

 تأبيـده  وال كـشافه  فـي  للزمخـشري  خالفـاً  النفـي  توكيد) لن (تفيد وال: "(قول المغني : "فقال

 وبنـاء . )٤(" الزمخـشري ه غيـر مطـابق لمـا قالـ    ،) وكالهما دعوى بال دليل أنموذجه في له خالفاً

ــ ا تقدم يتضح أن الزمخشري لم يصرح بلفظ التأبيـد           على م  فـي كتابـه األنمـوذج أو فـي     ) لـن (ل

 .  كتابيه المفصل والكشاف

                                     
 محمـد  الـدين  جمـال  ردبيلـي األ شـرح  النحـو،  فـي  األنمـوذج ): هـ٥٣٨: المتوفى (عمر بن محمود الزمخشري، -١

ــد بــن ــوفى (الغنــي عب ــور تحقيــق ،)هـــ٦٢٧: المت ــد حــسني دكت ــة طبعــة يوســف، الجليــل عب  اآلداب مكتب
 .١٩٠ ص بالقاهرة،

 .١٩٠ ص ، النحو في األنموذج: الزمخشري -٢
 .١٩٠ ص ، النحو في األنموذج: الزمخشري -٣
 دار طباعــة الكــريم، القــرآن ألســلوب اســاتدر): هـــ١٤٠٤ المتــوفى (عــضيمة الخــالق عبــد محمــد عــضيمة،  -٤

 .٢/٦٣٧ بالقاهرة، الحديث
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ــ التأبيـد  لفـظ  دام الزمخـشري لـم يـصرح ب    وما  فهـل مـا نـسبه إليـه هـؤالء العلمـاء       ،)لـن ( ل

 أن الحقيقـــة افتـــراء وكـــذب أو أنـــه يـــرى مـــا ذكـــروه فـــي مذهبـــه اللغـــوي؟         لمـــشهورونا

 لكنه لم يعبر عنـه بلفـظ التأبيـد، وإنمـا عبـر عنـه                ،تفيد النفي المؤبد  ) لن( يرى أن    الزمخشري

 فـي   عبألفاظ أخرى تؤدي معناه وال تحمل حروفـه، وهـذه األلفـاظ وردت فـي أكثـر مـن موضـ                    

 فعــل ذلــك عمــداً حتــى ال يهجــر النــاس كــشافه؛ وذلــك ألن نــسبة  ولعلــهكتابــه الكــشاف، 

ــاً –المعتزلـــة  عنـــد هورةمـــش) لـــن(ـتأبيـــد النفـــي لـــ   والزمخـــشري علـــى - ســـيرد ذلـــك الحقـ

علـل اتجاهـه ذلـك      ) لـن (مذهبهم، حتى أن ابن مالك عندما نسب إليه القـول بتأبيـد النفـي بــ               

 وهـو  ،)لـن (بــ  النفـي  تأبيد رأى من قول ضعف إلى أشرت ثم: "بانتصاره لمذهب المعتزلة، قال   

 اعتقـاد  وهـو  يـرى،  ال -تعـالى - اهللا أن اعتقـاده  ذلـك  علـى  وحاملـه  أنموذجه، في الزمخشري

 اهللا جعلنـا  الرؤيـة،  ثبـوت  أعنـي  -وسـلم  عليـه  اهللا صلى- اهللا رسول عن ذلك بصحة باطل

 حيـث يـرى     تزالـي،  يقـصد باعتقـاده اعتقـاده االع       ،)١("بهـا  اإليمـان  عـدم  مـن  وأعاذنا أهلها، من

مخشري كان يعتقـد   الرغم من أن الز    علىالمعتزلة أن اهللا ال يرى في الدنيا وال في اآلخرة، و          

 مــن إثبــات ألفــاظ المعتزلــة    يهــربمــذهب المعتزلــة ويجــاهر بــه وينــافح عنــه إال أنــه كــان        

 والدليل على ، عن معاني هذه األلفاظ االعتزالييتخلَ ذلك لم   مع و ،المشهورة في كشافه  

 صـنف  مـا  وأول: " األعيـان فيمـا يتعلـق بمقدمـة الكـشاف، قـال         وفيات صاحبذلك ما أورده    

: لـه  قيـل  إنه فيقال،  )القرآن خلق الذي هللا الحمد (الخطبة استفتاح كتب) كشافال (كتاب

 الـذي  هللا الحمـد : بقولـه  فغيـره  فيه، أحد يرغب وال الناس هجره الهيئة هذه على تركته متى

 من كثير في ورأيت يطول، ذلك في والبحث ،)خلق (بمعنى عندهم) جعل(و القرآن، جعل

                                     
 الــشافية، الكافيــة شــرح): هـــ٦٧٢: المتــوفى (الجيــاني الطــائي اهللا عبــد بــن محمــد الــدين جمــال مالــك، ابــن -١

 التـــراث وإحيـــاء العلمـــي البحـــث مركـــز القـــرى أم جامعـــة الناشـــر هريـــدي، أحمـــد المـــنعم عبـــد تحقيـــق
 .٣/١٥٣١ ،١/٨٣ األولى، الطبعة المكرمة، مكة اإلسالمية والدراسات ريعةالش كلية اإلسالمي



 

 
١٥٨

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

 يقــصد ف،)١("المــصنف إصــالح ال النــاس إصــالح وهــذا، )القــرآن أنــزل الــذي هللا الحمــد (النــسخ

 ، فـي مـذهبهم    ونـه  القرآن مما يعتقد   خلقالمعتزلة، و ) عندهم( في   الضميرصاحب الوفيات ب  

 أن وتكليمـه : " صرح به الزمخشري عندما تحدث عن تكلـيم اهللا تعـالى لموسـى، فقـال      وقد

 وهو مشهور   ،)٢("اللوح في طوطاًمخ خلقه كما األجرام بعض في به منطوقاً الكالم يخلق

 لكنــه عبــر عــن هــذا  ، ألنــه معتزلــي؛ علــى هــذا االعتقــاد الزمخــشري، و)خلــق(عنــدهم بلفــظ 

، وعلـى هـذا النحـو لـم يـصرح بلفـظ التأبيـد،        )جعـل  (هياالعتقاد بكلمة غير مشهورة فيه، و   

ها كلمة  هذه األلفاظ التي استخدموأشهر ، تؤدي معناه دون حروفه  اًوإنما استخدم ألفاظ  

، )يــصحال ( و،)إقنــاط(، و)مــؤيس(، و)محــال(و، )ينــافي حــالي(، و)منــافٍ لــصفاته (و) مــستحيل(

ــه تعــالى    o  Q P O N M L K J   I H: : فقــال عنــد تفــسير قول
S Rn مؤكـداً،  نفيـاً  تنفيـه ) لن (أن إال المستقبل، نفى في) ال (أخت) لن "(،٧٣: الحج 

: قـال  كأنـه  ألحـوالهم،  منـاف  مـستحيل  مـنهم  بابالـذ  خلـق  أن علـى  الداللة هاهنا وتأكيده

 ولـم يـصرح بلفـظ التأبيـد، وإنمـا      ، فاسـتخدم هنـا التأكيـد بمعنـى التأبيـد        ،)٣("يخلقوا أن محال

 عـدة  ك مثـل ذلـ  فعـل  تؤدي معناه وهـي مـستحيل ومنـاف ومحـال، و          ىاستخدم ألفاظاً أخر  

تفيـد  ) لـن ( أن   فـي  عنـه ل   أبو حيان على قوله هذا بأنه هو المنقو        علق قدمرات في كشافه، و   

 علـى  للنفـي ) لـن  (أن عنه المنقول هو) لن (في قاله الذي القول وهذا: "فقالالنفي على التأبيد،    

 ،)٤("النفـي  فـي ) ال (مثـل ) نلـ  (يجعـل  النحـاة  مـن  وغيره باالستحالة، ذلك فسر تراه أال التأبيد،

 o� ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ © «ª:  تفــــسيره لقولــــهوعنــــد
¬ ® ̄ ° ±   ²   ³ ´ µ   ¶ ̧ º¹ » ¼  ½ 

                                     
 األعيـان  وفيـات ): هــ ٦٨١: المتـوفى  (اإلربلـي  البرمكـي  بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد خلكان، ابن  -١

 . ٥/١٧٠ بيروت، – صادر دار الناشر عباس، إحسان تحقيق الزمان، أبناء وأنباء
 .٣/٤٠ الكشاف: الزمخشري -٢
 .٢/١٥٢ الكشاف: الزمخشري -٣
 .٧/٥٣٧ التفسير في المحيط البحر: حيان أبو -٤
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¾ ¿ Àn النفـي  تأكيـد : قلـت  ؟)لـن  (معنـى  مـا : قلت فإن: "قال ،١٤٣:األعراف 

: قلـت  نفيهـا  أكدت فإذا غداً، أفعل ال: تقول المستقبل، تنفى) ال (أن وذلك ؛)ال (تعطيه الذي

 ،لــه اجتمعــوا ولــو ذبابــاً يخلقــوا لــن: كقولــه حــالي، ينــافي فعلــه أن: والمعنــى. غــداً أفعــل لــن

 المنفــي ألن وبيــان، تأكيــد ترانــي ولــن يــستقبل، فيمــا للرؤيــة نفــى األبــصار، تدركــه ال: فقولــه

ــا للتأبيــد عبــاراتي  فاســتخدم ،)١("لــصفاته منــاف ــارة )منــاف لــصفاته (و) ينــافي حــالي ( هن ، وعب

المنافاة هذه جعلها بمثابة التأبيد، والتـزم بهـا فـي بعـض المواضـع فـي تفـسيره الكـشاف،              

علـى التأبيـد فـي اآليـة الـسابقة بتـشبيه النظـر إلـى اهللا                 ) لـن (مخـشري علـى داللـة       وقد أكد الز  

ــه،          ــه مــستحيلة علــى التأبيــد فكــذلك النظــر إلي ــد إلي ــه، فكمــا أن نــسبة الول ــد إلي بنــسبة الول

والدليل على ذلك أنه حقـق عنـد طلـب النظـر إليـه مـا جعلـه عنـد نـسبة الولـد إليـه، وهـو دكُّ                             

 قبلـه؟  بما الجبل إلى انظر ولكن قوله في االستدراك اتصل كيف :قلت فإن: "الجبال، فقال 

 أن وهـو : آخـر  بنظـر  عليـك  ولكـن  تطلبـه،  فـال  محـال  إلـيَّ  النظـر  أن معنى على به اتصل: قلت

 أجعله وكيف به أفعل كيف ألجلهم، الرؤية طلبت وبمن بك يرجف الذي الجبل إلى تنظر

 عـز  كأنـه  أثـره،  عظـم  مـن  أريـك  بمـا  ليهع أقدمت ما لتستعظم الرؤية؟ طلبك بسبب دكًّا

 o°  ± ´²: قولـه  فـي  إليـه  الولـد  نـسبة  عنـد  مثلـه  مـا  الرؤية طلب عند حقق وعال
µ ¶   ¸nوقـد نبـه ألسـلوب الزمخـشري الخفـي هـذا فـي إثبـات         . )٢(" ٩١-٩٠: مريم

 وأمـا  المؤكـد،  للنفـي ) لـن : "(، قـال )االنتـصاف مـن الكـشاف   (ابـن المنيـر صـاحب       ) لـن (ـالتأبيد ل 

 علمـاً،  كالمـه  قتل من عليه يطلع إنما غرض ذلك وراء فله له، المنافاة في الزمخشري قول

 أن معنـاه  ترانـي،  لـن : تعـالى  قولـه  أن علـى  تعـالى  اهللا علـى  الرؤيـة  إحالـة  فـي  اعتمـد  أنـه  وذلك

 اللفظـة  هـذه  فـي  ذلـك  التـزم  ثـم ،  )لن (مقتضى من المنافاة هذه وجعل لحالي، منافية الرؤية

                                     
 .٢/١٥٤ الكشاف: الزمخشري -١
 .٢/١٥٤ الكشاف: الزمخشري -٢
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 وقـال فـي موضـع آخـر         ،)١()"لـن  (مقتـضى  هـذا  أن علـى  األذهـان  لتمـرن  ذلك كل ،وقعت حيثما

. تأكيـده  بمزيـة  وتمتـاز  النفـي  فـي ) ال (تـشارك  قـال  كمـا ) لـن : "(معقباً على قول الزمخشري   

 الحـال  إطـالق  ثـم  وجـل،  عـز  البـاري  لحـال  الرؤيـة  منافـاة  ذلك من الزمخشري استنباط وأما

 بهـا  المنفـي  باسـتحالة  تـشعر ) لـن  (أن علـى  واستـشهاده  عنه، يستحرز مما تعالى اهللا على

ــرًا مــردود عقــالً، ــر كثي ــه اآلي، مــن بكثي  ، ٨٣:التوبــة ol m n o pn:تعــالى كقول

 o Ê ، ٣٦: هـــودoÑ Ð Ï      Î Í  Ì Ë Ên عقـــالً، خـــروجهم يحيـــل ال فـــذلك
Ë n ــوال عقــالً، جــائزات كلهــا فهــذه. ١٥:الفــتح  فالرؤيــة وقوعهــا، مــن منــع الخبــر أن ل

o w v u   t s: وقــد كــرر الزمخــشري المنافـاة عنــد قولــه تعــالى ). ٢"(كـذلك 
a  ̀_       ~ } | { z y xnمنـاف  معكـم  أرسله لن: " قال ،٦٦:يوسف 

ــالي ــد - حـ ــنكم رأيـــت وقـ ــا مـ ــاله -رأيـــت مـ ــى معكـــم إرسـ ــون حتـ ــا تؤتـ . )٣("اهللا مـــن موثقـ

o    Ç Æ: قولـه تعـالى   :  التاليـة  تللداللة على التأبيـد فـي اآليـا       ) محال(واستخدم كلمة   
Ñ Ð Ï      Î Í  Ì Ë Ê É Ènإيمــانهم، مــن إقنــاط يــؤمن لــن: " قــال،٣٦: هــود 

 or s t u v w x:  وقولـه  ،)٤("للتوقـع  بـه  تعلـق  ال الـذي  كالمحال وأنه
yn مـنهم  محـال  كأنـه  البتـة،  اهتـداء  مـنهم  يكـون  فـال  يهتـدوا،  فلـن : " قال ،٥٧:الكهف 

 بلـن  وناهيـك : " قـال  ،٣٠: النبأ oÅ Æ Ç È Én:  وقوله ،)٥("تصميمهم لشدة

واسـتخدم  . )٦("الصحة تحت يدخل ال الذي كالمحال الزيادة ترك أن على وبداللته نزيدكم،

                                     
 الكــشاف، الكتــاب مــذيل بحاشــية مــناالنتــصاف ): هـــ٦٨٣:ت( أحمــد بــن محمــد اإلســكندري ، المنيــرابــن -١

 .٢/٤٨٧الكشاف، 
 .٢/١٥٤ الكشاف، حاشية الكشاف، مناف االنتص:  المنيرابن -٢
 .٢/٤٨٧ الكشاف: الزمخشري -٣
 .٢/٣٩٢ الكشاف: الزمخشري -٤
 .٢/٧٣٠ الكشاف: الزمخشري -٥
 .٤/٦٩٠ الكشاف: الزمخشري -٦
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ــالى  ) المــــؤيس(  o« ¬ ® ¯ ° ±  ² ³: بمعنــــى التأبيــــد فــــي قولــــه تعــ
´ µ ¶ ̧n المـستقبل  فـي  لدخولهم نفى ندخلها لن: " قال ،٢٢:المائدة 

ــه،)١("المــــؤيس التأكيــــد وجــــه علــــى  o^ _ ` a b c d e:  وقولــ
f     gn  لإلشعار النفي، لتأكيد هو الذي) لن(بـ جيء وإنما: " قال ،١٢٤: آل عمران 

ــانوا بـــأنهم . )٢("النـــصر مـــن كاآلئـــسين وشـــوكته عـــدوهم وكثـــرة وضـــعفهم لقلـــتهم كـ

 oh i   j k  l mn: بمعنـــى التأبيـــد فـــي قولـــه تعـــالى ) ال يـــصح(واســـتخدم 
 وال يــصح ال ممــا كأنهــا التأكيــد، وجــه علــى معــه الــصبر اعةاســتط نفــى: "قــال ،٦٧:الكهــف

) إقنـاط (و) مستحيل(وأما  . )٣("مناكير ظاهرها في هي أموراً يتولى بأنه ذلك وعلل يستقيم،

، )محـال ( مـع  دت، والثانيـة ور ) ألحـوالهم منـافٍ (بمعنى التأبيد فقد تقدمتا، فاألولى وردت مع     

 .وال داعي للتكرار

تفيد التأبيد، لكنه لم يصرح بلفـظ التأبيـد         ) لن(الزمخشري يرى أن     تقدم يتضح أن     فمما

 من النحاة، بل صرح بألفـاظ أخـرى تـؤدي معنـاه فـي               كثير كما نسب إليه ذلك      وذجهفي أنم 

تفيـد التأبيـد كمـا ذكـر ذلـك          ) لـن (هل الزمخشري هو أول مـن زعـم أن          : لكشافه، والسؤا 

 من أول ليس أن الزمخشري   الحقيقةعنى؟  أغلب النحاة، أو أن هناك من سبقه إلى هذا الم         

تفيد النفي على التأبيد، بل إن هذا القول قديم عنـد المعتزلـة، ويـدل علـى ذلـك       ) لن(زعم أن   

ال تــدل علــى التأبيــد خالفــاً ) لــن(مــن أن )  العلــومبحــر(مــا أورده الــسمرقندي صــاحب تفــسير 

زمخـشري بـأربع وتـسعين     أي قبـل والدة ال ،)٤(هــ ٣٧٣للمعتزلـة، والـسمرقندي متـوفى سـنة     

                                     
 .١/٦٢١ الكشاف: الزمخشري -١
 .١/٤١١ الكشاف: الزمخشري -٢
 .٢/٧٣٤ الكشاف: الزمخشري -٣
 الطبعـة  ، دار العلم للماليين   الناشر األعالم،): هـ١٣٩٦: المتوفى(لدمشقي   خير الدين بن محمود ا     ، الزركلي -٤

 .٨/٢٧ ،م٢٠٠٢الخامسة عشر 
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o T S:  ذكر ذلك عند تفسير قوله تعـالى       ،)١(هـ٤٦٧سنة، إذ الزمخشري مولود سنة      
X W V UY\ [ Z nال) لـن  (أن دليل اآلية هذه وفي: " قال، ٩٥: البقرة 

 لــن: قــولهم فــي المعتزلــة لقــول خالفــاً اآلخــرة فــي المــوت يتمنــون ألنهــم التأبيــد، علــى تــدل

 ألنهـم  اآلخـرة؛  علـى  يقـع  ولـم  خاصـة،  الـدنيا  الحيـاة  على يقع إنما) لن (قوله إن: ويقال تراني

 أي قبـل    ،)٣(هــ ٤٢٧ وقد أكد الثعلبي المتـوفى       ،)٢("جهنم في كانوا إذا النار في الموت يتمنون

) لَـنْ  (ألنّ فيهـا؛  لهـم  دليـل  وال: "والدة الزمخشري بأربعين سنة  ما أورده السمرقندي، فقال 

 oS T اليهــود عــن حكايــة تعــالى لقولــه للتوقيــت، هــي وإنمــا يــدالتأب توجــب ال هاهنــا
U V Wn، ــمّ المــوت، يعنــي ــون أنهــم عــنهم حكــى ث o   X W: لمالــك يقول

Z Yn٧٧:الزخــرف، oÀ ÂÁn ســبحانه وقــال المــوت، يعنــي ،٢٧:الحاقــة :

 oC B An   ،الجنّة، يعنيoG F E Dn الجنّـة  يدخل وقد ،٩٢:آل عمران 

 وقـد   ،)٤("العقبـى  فـي  ترانـي  وإنمـا  الـدنيا  فـي  ترانـي  لـن  اآليـة  فمعنـى  ،]علمـت  [ممّـا  ينفق ال من

ــ      )٥(هــ ٤٢٠صرّح الخطيب اإلسكافي المتوفى سنة       ، وذلـك عنـدما قـارن       )لـن ( بنـسبة التأبيـد ل

 oS:  البقــرةوآيــة o§ ̈   ©n: فــي اآليتــين آيــة الجمعــة ) لــن(و) ال(بــين الحــرفين 
T Un    وإنمـا اكتـسبته مـن االسـم        ،على التأبيـد   تدلفي اآلية األولى ال     ) ال(، فذكر أن 

واالسـم  ) لـن يتمنـوه   (،  )لن( من الفعل المقترن بـ    سِبَ، وأما التأبيد في اآلية الثانية فاكتُ      )أبداً(

 فيـه  ذلـك  حـصل  وإنمـا  التأبيـد،  معنـى  لفظـه  فـي  ولـيس ): "ال يتمنونه  (في) ال( عن   فقال ،)أبداً(

                                     
 .٧/١٧٨ الزركلي: األعالم -١
 .١/٧٥ العلوم، بحر): هـ٣٧٣: المتوفى(محمد بن نصر الليث أبو السمرقندي، -٢
 .١/٢١٢ الزركلي: األعالم -٣
 تحقيــق القــرآن، تفــسير عــن والبيــان الكــشف): هـــ٤٢٧: المتــوفى (إبــراهيم بــن محمــد بــن أحمــد الثعلبــي، -٤

 العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار الناشـر  الـساعدي،  نظير األستاذ وتدقيق مراجعة عاشور، بن محمد أبي اإلمام
 .٤/٢٧٥ هـ،١٤٢٢ األولى الطبعة لبنان، – بيروت

 .٦/٢٢٧  الزركلي: األعالم -٥
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ــه ــه مــن بمقارنت ــداً (قول ــغ، أوكــد األول فكــان ،)أب ــد والفعــل االســم لفظــي ألن وأبل . )١("للتأبي

 ،)٢(هــ ٥٤٨ صـرح بالتأبيـد الطبرسـي الـشيعي المتـوفى سـنة       كمـا ، )لن يتمنـوه  (ويقصد باألول   

وهو معاصر للزمخـشري حيـث كانـت وفاتـه بعـد وفـاة الزمخـشري بعـشر سـنوات، وذلـك                

اهللا تعــالى  هــذا جــواب مــن ﴾ لــن ترانــي﴿قــال: "ل قــا،o ® ̄ n:عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى

 لـن ﴿ وقـال  ،﴾ يتمنـوه أبـداً  ولـن ﴿ينفـي علـى وجـه التأبيـد كمـا قـال       ) لـن ( ألن  ومعناه ال تراني أبـداً    

 قـول المعتزلـة فـي زمـان     مـن  التأبيـد  أن تقـدم  ممـا  يتـضح ف. )٣("﴾ لـه اجتمعـوا  ولـو    يخلقوا ذبابـاً  

قــد  ألنــه يعت؛ فيمــا ذهبــوا إليــه  هــم لاًســابق للزمخــشري، وعليــه يكــون الزمخــشري مقلــد     

 ي ما قام به كثير من النحاة والمفسرين مـن نـسبة التأبيـد إلـى الزمخـشر                 لعل و م،اعتقاده

 . والتفسيرحو الزمخشري في النشهرة سببهدون غيره 

 النحاة والمفسرين الذين عاصروه أو أتوا    في القول بالتأبيد بعضُ     تابع الزمخشريً  وقد

علـى التأبيـد فـي      ) لـن (عطيـة فـي داللـة        فقد وافقـه معاصـره ابـن         ،من بعده في أزمان متفاوتة    

 الــدنيا، فــي الرؤيــة منعــه علــى تعــالى اهللا مــن نــص تَرانِــي لَــنْ: " قــال،o® ̄n: قولــه تعــالى

 أبـداً،  موسى يراه ال أنه لقضينا بمجرده النفي هذا مع بقينا ولو المستقبل، الفعل تنفي) لَنْ(و

 تعـالى  اهللا يـرون  اإليمـان  أهـل  أن رالمتـوات  بالحديث أخرى جهة من ورد لكن اآلخرة، في وال

ــه فموســى القيامــة، يــوم ــه أحــرى الــسالم علي ــذين جــاءوا مــن بعــده ابــن     ،)٤("برؤيت  ومــن ال

                                     
 دراسـة  ، التنزيـل وغـرة التأويـل      درة): هــ ٤٢٠: المتـوفى ( األصـبهاني     بن عبـد اهللا    محمد ، الخطيب اإلسكافي  -١

 األولـى  الطبعـة  ، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة        الناشـر  ، محمد مصطفى آيدين   دكتوروتحقيق وتعليق   
 .١/٢٦٨ ،ه١٤٢٢

 .٥/١٤٨ الزركلي: األعالم -٢
 دار العلــوم ،تفــسير القــرآن البيــان فــي مجمــع): هـــ٥٤٨: المتــوفى( أبــو علــي الفــضل بــن حــسن الطبرســي، -٣

 .٤/٢٦٠هـ،١٤٢٧ بيروت، الطبعة األولى -للطباعة والنشر
 ، الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز          المحـرر ): هــ ٥٤٢: المتـوفى ( عطية، عبد الحق بن غالب األندلسي        ابن -٤

 ،هـــ١٤٢٢ األولــى الطبعــة ، بيــروت– دار الكتــب العلميــة الناشــر ، عبــد الــسالم عبــد الــشافي محمــد حقيــقت
٢/٤٥٠. 
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 التنفـيس فـي   تفيـدان  مستقبالً قد دخل عليـه الـسين وسـوف        تنفي فعالً ) لن: "(يعيش، قال 

 oS T U V:  نحـو قولـه تعـالى      ، فلذلك يقع نفيه على التأبيد وطول المدة       ؛الزمان
W Xn،وكذلك قول الشاعر : 

  أبداً          زكنت من بغضهم مثل الذي زكنواها يراجع قلبي حبـَّولن

 ابـن   المفـسر  ذكـر    وقـد  ،)١("من النفـي األبـدي    ) لن(تأكيداً لما تعطيه  ) لن( األبد بعد    فذكر

تفيـد التأبيـد، ومـن ذلـك مـا ذكـره عنـد تفـسيره               ) لـن (كثير في عدة مواضع من تفسيره أن        

 ،)٢("أبـداً  ذلـك  تفعلوا ولن: أي التأبيد لنفي) لن: "( قال ،٢٤:البقرة oÌ Ín: له تعالى لقو

 ألنهـا  العلماء؛ من كثير على هاهنا) لن (حرف أشكل وقد: " قال ،o® ̄n:  تعالى وقوله

 إنهـا : وقيـل  ... واآلخرة الدنيا في الرؤية نفي على المعتزلة به فاستدل التأبيد، لنفي موضوعة

 الـدار  فـي  الرؤيـة  صـحة  علـى  القـاطع  الـدليل  وبين اآلية، هذه بين جمعاً الدنيا، في يدالتأب لنفي

ــه تعــالى ،)٣("اآلخــرة  o¶ ¸ ¹ º  » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â:  وقول
Ã Änذلـك  فعلنـا  لـو  ألنـا  أبـداً؛  هـذا  منـا  يقـع  ال: أي التأبيـد،  لنفـي ) لن: "( قال ،١٤:الكهف 

 وتبعه أيضاً   ،)٤("وبهتاناً وكذباً باطالً: أي،  )ططاًش إذاً قلنا لقد: (عنهم قال ولهذا باطالً؛ لكان

 وتبعـــه مـــن ،)٥("التأبيـــد أو التوكيـــد ســـبيل علـــى لالســـتقبال نفـــي) لـــن: "(النيـــسابوري، قـــال

 ذكـر فـي عـدة مواضـع         فقـد  عاشور التونسي في تفسيره التحرير والتنـوير،         ابنالمعاصرين  

 ok l m n: ولــه تعــالى ذلــك مــا ذكــره عنــد تفــسير قومــنتفيــد التأبيــد، ) لــن(أن 

                                     
 .٣٨ ،٥/٣٧ المفصل شرح: يعيش ابن -١
تفــسير القــرآن العظــيم، تحقيــق  ): هـــ٧٧٤: المتــوفى (القرشــي أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر  ، كثيــرابــن-٢

 .١/١٩٩ه، ١٤٢٠ يةسامي بن محمد سالمة، الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثان
 .٣/٤٦٩ الكريم القرآن تفسير: كثير ابن -٣
 .٥/١٤١ الكريم القرآن تفسير: كثير ابن -٤
 الشيخ  حقيق ت ، القرآن ورغائب الفرقان   غرائب): هـ٨٥٠: المتوفى( الحسن بن محمد القمي      النيسابوري، -٥

 .٦/٥٨٢ ،هـ١٤١٦ األولى ،الطبعة بيروت– العلميه دار الكتب الناشر ،زكريا عميرات
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 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

o p q rn ــر: " قــال،٦١:البقــرة ـــ والتعبي ــن(ب ــدة) ل ــد المفي  اللغــة فــي النفــي لتأبي

 حـدها  مـنهم  الكراهيـة  وبلـوغ  الـضجر  شـدة  فـي  هنـا  المحكي كالمهم معنى ألداء العربية

 وآخرهـا،  أولهـا  األبـد  أجـزاء  جميـع  فـي  النفـي  اسـتغراق  يفيـد  التأبيد فإن عنده، طاقة ال الذي

النافيــة ) ال(التبرئــة هــي ) ال(و. )١("النكــرات نفــي فــي التبرئــة) ال (مثــل األفعــال نفــي فــي) لــن(فـــ

عنده مثلها فـي االسـتغراق،      ) لن(للجنس المفيدة الستغراق النفي لجميع أفراد الجنس، فـ       

 oÌ Í Î:  تعالىلقوله هوعند تفسير. إال أنها تستغرق النفي في جميع أجزاء األبد 
Ïn النفــي عليــه دل لمــا تأكيــد وهــو كلــه، للمــستقبل ظــرف وأبــداً ":، قــال٢٠:الكهــف 

ــ   ½ ¼ « o¸ ¹ º:  قولـــهوعنــد  ،)٢("يقاربــه  مــا  أو التأبيـــد مــن ) لــن (بـ
¾n علــى المنزلــة بالكتــب إيمــانهم نفــي لتأكيــد) لــن (بحــرف وجــيء: " قــال، ٣١:ســبأ 

 وعنـد   ،)٣("بـه  إيمـانهم  فـي  الطمـع  مـن  والمسلمين وسلم عليه اهللا صلى للنبي تأييساً التأبيد

o TS R  Q      P O M  L K   J I H G      F E  D    C B A: قوله
X    W V Un المـستقبل،  في ذلك ينتفي أي أحداً، بربنا نشرك ولن: "، قال)١،٢:( الجن 

 . )٤("التأبيد بحرف اإلشراك نفي أكدوا ولذلك مشركين كانوا أنهم يقتضي وهذا

ــا تقــدم أن بعــض العلمــ    ويــضاف ــى م ــى أن   إل ــوا إل ــن(اء ذهب تنفــي األفعــال، واألفعــال   ) ل

:  األزمـان الالحقـة، قـال صـاحب اللبـاب          عنكرات، فإذا لم تقيد فستدل علـى النفـي فـي جميـ            

 وغيـره  عطيـة  ابـن  فكـالم  للتأبيـد،  مقتـضية  ليست) لن (أن تقدير وعلى: الدين شهاب قال"

ــع يعــم بعــدها المــستقبل نفــي إن: يقــول ممــن  لكــن صــحيح، - لةالمــستقب األزمنــة جمي

                                     
ــوفى ال( محمــد الطــاهر بــن محمــد التونــسي     ، عاشــورابــن -١ ــر): هـــ١٣٩٣: مت ــوير التحري ــر( والتن ــى تحري  المعن

 سـنة  ، تـونس – الـدار التونـسية للنـشر      الناشـر ،  )السديد وتنوير العقل الجديد من تفـسير الكتـاب المجيـد          
 .١/٥٢٢ ، هـ١٩٨٤النشر 

 .١٥/٢٨٧ ، والتنويرالتحرير:  عاشورابن -٢
 .٢٢/٢٠٢ ، والتنويرالتحرير:  عاشورابن -٣
 .٢٩/٢٢١، والتنويرالتحرير:  عاشورابن -٤



 

 
١٦٦

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

 القائـل : " وقـال الـصبان    ،)١("تعـم  النفـي  سياق في والنكرة نكرة، الفعل أن وهو آخر، لمدرك

 .)٢("التكرار وعن مقيداته عن وخلوه منفيها إطالق عند به يقول إنما بالتأبيد

 الرغم من هذه األقوال التي تؤيد الزمخشري وأصـحابه مـن المعتزلـة فيمـا ذهبـوا         وعلى

 وذلـك لوجـود مـا ينـافي أنهـا      ؛ فـال يمكـن التـسليم بمـا ذهبـوا إليـه        ،للتأبيـد ) نلـ (ادة  إليه من إفـ   

 :للتأبيد في القرآن الكريم والسنة، وذلك في المواضع التالية

 فـي الـدنيا     ال ى ال يـر   اهللا ذكر أن    ،o® ̄n:  تعالى قولهعند تفسير الزمخشري ل   : أوالً

 الــسنة فــي وقــد ورد مــا يخــالف ذلــك ،تأبيــديعلــى النفــي ال) لــن (لــةوال فــي اآلخــرة؛ وذلــك لدال

 بـن  جريـر  فعـن  ،الشريفة، وهو رؤية المـؤمنين أصـحاب الجنـة هللا كرؤيـة القمـر ليلـة التمـام          

: فقـال  البـدر،  ليلـة  القمـر  إلى فنظر وسلم عليه اهللا صلى النبي مع كنا: "قال ، البجلي اهللا عبد

 عـدم   قُيِـدَ  قـد و. )٣("رؤيتـه  فـي  نتـضامو  ال هـذا  ترون كما وتعالى تبارك ربكم سترون إنكم

 قــال ، دون اآلخــرةالــدنيا الحيــاةرؤيــة اهللا تعــالى فــي هــذه اآليــة التــي احــتج بهــا الزمخــشري ب 

 تكــون) لــن(و ترانــي، لــن اهللا قــال: وقــالوا اآليــة، هــذه بظــاهر الرؤيــة نفــاة وتعلقــت: "البغــوي

 يـسأل  كـان  ألنـه  الحـال،  فـي  أو الـدنيا  فـي  ترانـي  لن: اآلية ومعنى فيها، لهم حجة وال ، للتأبيد

 والخـوارج  البـدع  أهـل  مـن  الرؤيـة  نفـي  مـن  تمـسك  وقـد : "الخـازن  وقـال  ،)٤("الحال في الرؤية

 تكـون ) لن (قالوا ،o® ̄n: تعالى قوله وهو اآلية هذه بظاهر المرجئة وبعض والمعتزلة

 سـنة،  وال كتـاب  ذلـك  فـي  لهـم  يـشهد  وال دليـل  وال ذلـك  فـي  لهـم  حجة وال والدوام، للتأبيد

                                     
 .٩/٣٠١ الكتاب علوم في اللباب:  الدين الدمشقيسراج -١
 .٣/٤٠٧ الصبان حاشية: الصبان -٢
:  لــه وحققــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه   قــدم اهللا ، رؤيــة): ـهــ٣٨٥: المتــوفى( بــن عمــر  ،علــي الــدارقطني -٣

 ،هــ ١٤١١ النـشر  عـام  ، األردن–ار، الزرقـاء    مكتبـة المنـ    الناشـر  ،إبراهيم محمد العلي، أحمـد فخـري الرفـاعي        
 .١٩٢ص 

تفــسير =  التنزيــل فــي تفــسير القــرآن معــالم): هـــ٥١٠: المتــوفى ( الحــسين بــن مــسعود الــشافعي البغــوي، -٤
 ،هـــ١٤٢٠ األولــى الطبعــة بيــروت،– دار إحيــاء التــراث العربــي الناشــر ، عبــد الــرزاق المهــديحقيــق ت،البغــوي

٢/٢٩٩. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 لمـا  يـشهد  لـيس  إذ اللغـة،  أهـل  علـى  ودعـوى  بـين  خطـأ  للتأبيـد  تكـون ) لـن  (أن فـي  قالوه وما

 فيكـون  التأويـل  هـذا  صـح  إن،   ...مـنهم،  أحد به يقل ولم والعربية، اللغة أهل عن نص قالوه

 .  )١("الدنيا في تراني لن أي الدنيا على محموالً) تراني لن: (معنى

علــى ) لــن( فعلــى داللــة ،oS T U V W Xn: فــي قولــه تعــالى : ثانيــاً

 ،النفي التأبيدي أن الكافرين من أهل الكتاب وغيـرهم ال يتمنـون المـوت فـي الـدنيا واآلخـرة        

وثبــت بــالقرآن أن الكــافرين أصــحاب النــار مــن أهــل الكتــاب وغيــرهم يتمنــون المــوت فــي      

ــه    ̂ q :اآلخــرة، وذلــك فــي قول      ] \ [Z Y  X W Vp٧٧: الزخــرف ، 

ــهوقو  qb c d e f g h i j k l m n o:لــــــــــــ
ppوقوله ، ٤٠:النبأ :qÀ Á Âp فكـل هـذه اآليـات تـدل علـى تمنـي       ، ٢٧:الحاقـة 

 تكـون  ال) لـن (و: " قـال البغـوي    ،الكافرين للمـوت فـي الـدار اآلخـرة للـتخلص مـن عـذاب النـار                

 يتمنـون  مأنهـ  عـنهم  أخبـر  ثـم  اليهـود،  عـن  إخبـاراً  ،)أبـداً  يتمنوه ولن: (تعالى كقوله للتأبيد،

 جُعـل   وقـد . )٢()"ربـك  علينـا  لـيقض  مالـك  يـا  ونـادوا : (تعـالى  اهللا قـال  كمـا  اآلخرة، في الموت

 فـي  ذكـروه  ومـا : " قـال األلوسـي    ، تمنـيهم للمـوت فـي اآليـة األولـى خاصـاً بالحيـاة الـدنيا                عدم

 إلـى  بالنـسبة  ذلـك  أن فيحتمل سلّم ولو مسلم، غير النفي تأبيد تفيد) لن (أن من المعارضة

 الــزمن فــي النفــي اســتغراق علــى تــدل) لــن: (الزمخــشري قــال: "ركــشي وقــال الز،)٣("الــدنيا

 ،o® ̄n: تعــالى قولــه فــي االعتــزال مــذهب ذلــك علــى وبنــي، ...، )ال (بخــالف المــستقبل

                                     
 تـصحيح محمـد علـي    ، التأويل في معـاني التنزيـل    لباب): هـ٧٤١: المتوفى(الدين علي بن محمد      عالء ، الخازن -١

 .٢/٢٤٥ ،هـ١٤١٥ األولى الطبعة ، بيروت– دار الكتب العلمية الناشر ،شاهين
. 
 .٢/٢٩٩تفسير البغوي =  التنزيل في تفسير القرآن معالم: البغوي -٢
روح المعاني في تفـسير القـرآن       ): هـ١٢٧٠: المتوفى( الحسيني    شهاب الدين محمود بن عبد اهللا      األلوسي، -٣

 الطبعــة ، بيــروت– دار الكتــب العلميــة الناشـر  ، علـي عبــد البــاري عطيــة حقيــق ت،العظـيم والــسبع المثــاني 
 .٥/٤٨ ،هـ١٤١٥األولى 



 

 
١٦٨

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

 فـي  الحـرمين  إمـام  حكـاه  االسـتدالل  وهـذا  واآلخرة، الدنيا في الرؤية نفي عن دليل هو: قال

، )صـادقين  كنـتم  إن المـوت  فتمنـوا : (لليهـود  تعالى بقوله عليهم دور المعتزلة، عن الشامل

 ليتهـا  يـا : (فيقولـون  اآلخـرة  فـي    يتمنونـه  أنهـم  الكفرة عامة عن أخبر ثم،  )أبداً يتمنوه ولن(

 .)١("الموت يعني، )القاضية كانت

 qL M N   O P Q: بــاليوم فــي قولــه تعــالى)  لــن( منفــي يــدتقي: ثالثــاً
R Spقــال ابــن  ،دل علــى عــدم التأبيــد؛ ألن التأبيــد ال ينتهــي وقتــه    وهــذا يــ ،٢٦:مــريم 

 وقـال   ،)٢"()P Q R S(: فـي  بـاليوم  منفيهـا  يقيد لم للتأبيد كانت ولو: "هشام

 بـذكر  التنـاقض  للـزم  للتأبيـد  كانـت  لـو  وبأنهـا  عليـه،  دليـل  ال بأنـه  التأبيد ادعاؤه ورد: "الصبان

 .)٣("qUTSp في) أبدًا (بذكر والتكرار) P Q R S (في اليوم

إلـى غايـة ينتهـي    ) حتـى ( بـمقيداً محددة، حيث ورد منفيها     بغاية) لن( منفي   تقييد: رابعاً

»  q: آل عمــران oG  F  E  D   C  B  An: إليهــا فــي عــشر آيــات منهــا    
  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬

½p ٢٢: المائـــــــدة، q  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t  s      
a   ̀ _p٦٦: يوســـــــــــــف، q  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k   j     i  h

vp٨٠:  يوسف،  q u t s r q p o n mp فهذه كلها . ٩١: طه

 الحـصول، بـل  كلهـا قـد حـصلت، وهـذا دليـل علـى         محتملـة  بأزمـان محـددة  و     تهيةغايات من 

 مقيمـين  عبادتـه  علـى  نبـرح  لن: " أبو حيان عند تفسير اآلية األخيرة      قال،  )لن( بـ التأبيدانتفاء  

 إلـى  رجـوعهم  عـدم  علـى  دليـل  ذلـك  قـولهم  وفـي  موسـى،  برجـوع  ذلك وغيوا له، مالزمين

ــتدالل ــذ االســ ــدهم وأخــ ــة الــــسامري، بتقليــ ــد تقتــــضي ال) لــــن (أن علــــى وداللــ ــاً التأبيــ  خالفــ

                                     
 .٢/٤٢١،٤٢٠ القرآن علوم في البرهان: الزركشي -١
 .١/٣٧٤ األعاريب، كتب عن اللبيب مغني:  هشامابن -٢
 .٣/٤٠٧ الصبان حاشية: الصبان -٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

ـــ التغييــة جــازت لمــا التأبيــد موضــوعها مــن كــان لــو إذ للزمخــشري،  ال التغييــة ألن؛ )حتــى(ب

 .)١("بالتغيية االحتمال ذلك فيزيل محتمالً الشيء يكون حيث إال تكون

في خمس آيات، ولو كانت تفيد التأبيد لكان ذلك تكراراً        ) لن (بعد األبد   ذكر :خامساً

q B A  ،٩٥: البقرةqS  XWVUTp: بال فائدة، ومن هذه اآليات
I H G F E D C p٢٤: المائدة، q j i h   g f e d
p o n m l k pلكــان ... للتأبيــد كانــت ولــو: "قــال ابــن هــشام. ٨٣:التوبــة 

دالـة  ) لن( يضعف أن تكون     وهذا. )٢("عدمه واألصل تكراراً qUTSp في األبد ذكر

 .في هذه اآليات) أبداً(على التأبيد بنفسها؛ ألنها لو كانت كذلك لما احتيج إلى اتباعها بـ

 عــن قــول  رجــع خــشري أن الزم إلــى مــا تقــدم أن أبــا حيــان أورد فــي تفــسيره   ويــضاف

ــدما   ــد، وذلــك عن  كــل أن فــي) لــن (و) ال (بــين فــرق وال: " الزمخــشريقــول علــى عقــبالتأبي

 بلفـظ  مـرة  فأتى ،)ال (في ليس وتشديداً تأكيداً) لن (في أن إال للمستقبل، نفى منهما واحدة

 منــه وهــذا: "حيــان أبــو فقــال ،)٣("q § ̈p لفظــه بغيــر ومــرة ،q S T p التأكيــد

 ال أنهــا فــي الجماعــة مــذهب إلــى التأبيــد علــى النفــي تقتــضي) لــن (أن فــي مذهبــه عــن وعرجــ

 .  )٤("تقتضيه

 لفتــرة يكـون  أن أو تأبيـدياً،  نفيـه  يكـون  أن يمكـن ) لـن  (منفـي  فـإن  تقـدم  مـا  علـى  وبنـاء 

 مؤبـد،  دائمـاً  بأنـه  عليـه  يحكم أن يمكن وال يقصر، أو يطول قد معين بزمن مرتبطة محددة

 هو وإنما منها، ليس تأبيد من عليه تدل ما جعل بل التأبيد،) لن (تفيد أن زركشيال نفى وقد

 والتأبيــد المــستقبلة، األفعـال  عــن النفــي لمجـرد ) لــن(و) ال (أن والحــق: "فقـال  آخــر، دليــل مـن 

ــارج، دليـــل مـــن يؤخـــذان وعدمـــه ــتج ومـــن خـ ــه التأبيـــد علـــى احـ  q É Ê Ë Ì: بقولـ
                                     

 .٧/٣٧٤ التفسير في المحيط البحر: حيان أبو -١
 .١/٣٧٤ األعاريب، كتب عن اللبيب مغني:  هشامابن -٢
 .٤/٥٣١ الكشاف: الزمخشري -٣
 .٧/٣٧٤ التفسير في المحيط البحر: حيان أبو -٤



 

 
١٧٠

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

Íp وبقولـه  ٢٤:البقـرة :q N O P p بقولـه  عـورض  ، ٧٣: الحـج :q P Q 
R S pوبقولـه  بـاليوم،  منفيهـا  يقيـد  لـم  للتأبيد كانت ولو ، ٢٦: مريم :q S T 

U pواحــتج ،)١("عدمــه واألصــل تكريــراً األبــد ذكــر لكــان للتأبيــد كانــت ولــو ، ٩٥: البقــرة 

 أيــضاً) ال (النفــي حــرف بــأن عنهــا خــارج دليــل مــن مــستفاد) لــن(لـــ التأبيــد أن علــى الزركــشي

 -التأبيـدي  النفـي  علـى ) ال (بداللـة  أحـد  يقـل  لـم  أنـه  ومعلـوم – التأبيـدي  النفـي  على يدل ياناًأح

 q { | } ~ p: تعـالى  قولـه  فـي  األبـدي  لالسـتغراق ) ال (اسـتعملت  وقـد : "فقـال 
 q É   Ê   Ë p: وقوله ،٢٥٥: البقرةq { | } ~ � p: وقوله ، ٣٦: فاطر
ــه ، ٢٥٥: البقــرة  ، ٤٠: األعــرافq g h  i  j k l m n o p: وقول

 النفـي  لمجـرد  أنهـا  علـى  يـدل  فهـذا ،  )لـن  (دون) ال (فيـه  اسـتعملت  وقـد  للتأبيد، هو مما وغيره

 علـى أهـل اللغـة مـن         دعـوى  أن معنـى التأبيـد       الـرازي  وأورد. )٢("آخـر  دليـل  مـن  يستفاد والتأبيد

 هـذه : اهللا رحمـه  الواحـدي  قال. للتأبيد) لن (كلمة أن اللغة أهل عن نقل ما: "دون دليل، قال  

 .)٣("صحيح نقل وال معتبر كتاب بصحته يشهد وليس اللغة أهل على باطلة دعوى

 

@    @    @ 

 

 

                                     
 .٢/٤٢١،٤٢٢ القرآن علوم في البرهان: الزركشي -١
 .٢/٤٢١،٤٢٢ القرآن علوم في البرهان: كشيالزر -٢
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 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 :الخاتمة
) لــن( تفيــد هــل: ( عــن ســؤال العنــواناإلجابــة تلخــيص ختــام هــذا البحــث يمكــن وفــي

 :في النقاط التالية) النفي المؤبد كما زعم الزمخشري؟

ال تنحــصر فــي معنيــي التأبيــد والتأكيــد اللــذين ذكرهمــا   ) نلــ(اتــضح مــن البحــث أن : أوالً

الزمخشري، بل تدل على معانٍ أخرى، وهي مطلق النفي في الـزمن المـستقبل، وقـصر مـدة                

هـو إفادتهـا للنفـي    ) لـن (لـ قدمين المتعارف عليه عند النحاة المتوالمعنى .النفي بها، والدعاء

 . أو تأبيد أو طول مدة أو قصرهافي الزمن المستقبل مطلقاً دون تقييد بتأكيد

مـن أقـوال النحـاة المتـأخرين، قـال أبـو         ) لـن ( التأبيد والتأكيد ونفي ما قرب لـ      معاني: ثانياً

ــان ــي األقــوال، وهــذه: "حي  وإنمــا المتــأخرين، أقاويــل: قــرب مــا ونفــي والتأبيــد التوكيــد أعن

 إلــى يرجــع الــذين المقــانع العربيــة ألئمــة وتــصرفاتها الحــروف هــذه معــاني فــي المرجــوع

 . )١("أقاويلهم

ــاً ــود  علـــى: ثالثـ ــرغم مـــن وجـ ــة  الـــشواهد الـ ــاة   ) لـــن( علـــى داللـ ــد النحـ ــدعاء عنـ علـــى الـ

 . ضعفه جمع كبير من النحويينالمعنىوالمفسرين إال أن هذا 

 قلـة مـن النحـاة، وهنـاك     ه الزمـان معنـى ضـعيف يـرا     ن على نفي ما قرب مـ      داللتها: رابعاً

 .قضهكثير من اآليات التي تنا

 الــرغم مــن أن داللتهــا علــى معنــى التأكيــد مــن أقــوال المتــأخرين إال أنــه    علــى: خامــساً

 كمـا أنــه  ،يكـاد يكـون مالزمـاً لهــا فـي جميـع المواضــع التـي وردت فيهـا فـي القــرآن الكـريم         

 رف ألنها دائماً تدل على نفي األفعال المستخلـصة للزمـان المـستقبل بحـ              ؛)ال(مميز لها عن    

 ).ال(، وهذا ال يشترط في )سوف(السين أو 

 يمكـن أن    ال ، الرغم من أنها قد دلت على معنـى التأبيـد فـي بعـض اآليـات                على: سادساً

 . آيات أخرى تعارضهود وذلك لوج؛ تقتضيهكونهايسلم ب

                                     
                                 .                                                                                                                                              ١/١٧٤ التفسير في المحيط البحر: حيان أبو -١



 

 
١٧٢

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

 -فـي الغالـب  - النفـي   تأبيـد ل) لـن  (اقتـضاء  إلى القول ب   وايمكن اعتبار أن من ذهب    : سابعاً

 وهـم المعتزلـة، وهـدفهم نفـي رؤيـة اهللا تعـالى فـي        ، الـديني م ذلك لخدمة مـذهبه واإنما فعل 

  ¤ £ ¢ ¡ �o: فـي قولـه تعـالى     ) لـن (الدنيا واآلخرة مـستفيدين مـن ورود        
¥ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® ̄ ° ±   ²   ³ ´ µ   

¶ ̧ º¹ » ¼  ½ ¾ ¿ Àn نفـي   فجعلـوا  ،١٤٣: األعراف 

 كمـا ترتـب علـى نـسبة الولـد إليـه             الرؤية مؤبداً في الدنيا واآلخرة؛ ألنه ترتب عليه دك الجبل         

 .   دكه، ومعلوم أن نسبة الولد إليه مستحيلة في الدنيا واآلخرة

علــى النفــي التأبيــدي خدمــة  ) لــن(يــرى بعــض العلمــاء أن الزمخــشري قــال بداللــة  : ثامنــاً

 اسـتغراق  علـى  تـدل ) لـن : (الزمخشري قال: "ركشي الزقال ،لمذهب المعتزلة الذي يعتقده  

: تعـالى  قولـه  فـي  االعتـزال  مـذهب  ذلك على وبني،  ...،  )ال (بخالف المستقبل منالز في النفي

 .)١("واآلخرة الدنيا في الرؤية نفي عن دليل هو: قال) تراني لن(

ــعاً ــه    : تاسـ ــالـــم يـــستخدم الزمخـــشري لفـــظ التأبيـــد فـــي كتبـ ــاء كمـ  اســـتخدمه علمـ

 اسـتخدام لـك هروبـاً مـن        استخدم ألفاظاً أخرى تؤدي معنـاه، ولعلـه فعـل ذ           وإنماالمعتزلة،  

 .  المعتزلة المشهورة في كتبه لئال يهجرها الناسألفاظ

في بعض اآليات التي وردت فيهـا بالتأكيـد أو          ) لن( الزمخشري على    حكملم ي : عاشراً

 .التأبيد أو غيرهما

، وفـي كثيـر مـن هـذه المواضـع           ) مـرة  ١٠٦(في القرآن الكريم    ) لن (وردت:  عشر الحادي

 . عليها حكماً بالتأكيد أو غيره في تفسيره الكشافيالزمخشرلم يصدر 

علــى ) لــن( قــد رجــع عــن قولــه بداللــة الزمخــشرييــرى بعــض العلمــاء أن :  عــشرالثــاني

 .النفي التأبيدي

 

                                     
 .٢/٤٢١،٤٢٠ القرآن علوم في برهانال: الزركشي -١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 :المراجع

 الحـسين  عبد تحقيق النحو، في األصول): هـ٣١٦: المتوفى (السري بن محمد بكر أبو السراج، ابن -١

 .بيروت – لبنان رسالة،ال مؤسسة الناشر الفتلي،

 مــذيل الكتــاب الكــشاف، مــن االنتــصاف): هـــ٦٨٣:ت (اإلســكندري محمــد بــن أحمــد المنيــر، ابــن -٢

 .الكشاف بحاشية

 محمــد جاســم محمــود تحقيــق النحــو، علــل): هـــ٣٨١: المتــوفى  (اهللا عبــد بــن محمــد الــوراق، ابــن -٣

 .هـ ١٤٢٠ ى،األول الطبعة السعودية، -الرياض  الرشد، مكتبة الناشر الدرويش،

 الــدين محــب أخرجــه البخــاري، صــحيح شــرح البــاري فــتح: العــسقالني علــي بــن أحمــد حجــر، ابــن -٤

 .هـ١٣٧٩ بيروت، - المعرفة دار الناشر الخطيب،

 وفيـات ): هــ ٦٨١: المتـوفى  (اإلربلـي  البرمكـي  بكـر  أبـي  بن إبراهيم بن محمد بن أحمد خلكان، ابن -٥

 .بيروت – صادر دار الناشر عباس، سانإح تحقيق الزمان، أبناء وأنباء األعيان

ــوفى (التونــسي محمــد بــن الطــاهر محمــد عاشــور، ابــن -٦ ــر): هـــ١٣٩٣ : المت ــوير التحري ــر (والتن  تحري

 – للنـشر  التونـسية  الـدار  الناشر ،)المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى

 .هـ١٩٨٤ النشر سنة تونس،

 الكتـاب  تفـسير  فـي  الـوجيز  المحـرر ): هــ ٥٤٢: المتـوفى  (األندلـسي  بغال بن الحق عبد عطية، ابن -٧

 الطبعــة بيــروت، – العلميــة الكتــب دار الناشــر محمــد، الــشافي عبــد الــسالم عبــد تحقيــق العزيــز،

 .هـ١٤٢٢ األولى

 العظــيم، القــرآن تفــسير): هـــ٧٧٤: المتــوفى (القرشــي عمــر بــن إســماعيل الفــداء أبــو كثيــر، ابــن -٨

 .ه١٤٢٠ الثانية الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار الناشر سالمة، دمحم بن سامي تحقيق

 المقاصـد،  وتكميـل  الفوائـد  تـسهيل ): هــ ٦٧٢: المتوفى (اهللا عبد بن محمد الدين جمال مالك، ابن -٩

 .هـ١٣٨٧ والنشر للطباعة العربي الكتاب دار الناشر بركات، كامل محمد تحقيق

 الكافيــة شــرح): هـــ٦٧٢: المتــوفى (الجيــاني الطــائي اهللا عبــد بــن محمــد الــدين جمــال مالــك، ابــن  -١٠

 وإحياء العلمي البحث مركز القرى أم جامعة الناشر هريدي، أحمد المنعم عبد تحقيق الشافية،

 .األولى الطبعة المكرمة، مكة اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية اإلسالمي التراث

 محمـد  تحقيـق  الـصدى،  وبـل  النـدى  قطـر  شـرح  ):هـ٧٦١: المتوفى (يوسف بن اهللا عبد ، هشام ابن  -١١

 .هـ١٣٨٣ عشرة، الحادية الطبعة القاهرة، الناشر الحميد، عبد الدين محيى



 

 
١٧٤

 النفي التأبيدي كما زعم الزمخشري؟) لن( تفيد هل
 حسن عبد العاطي محمد عمر. د
 

 كتـب  عـن  اللبيـب  مغنـي ): هـ٧٦١: المتوفى (األنصاري يوسف بن اهللا عبد الدين جمال هشام، ابن  -١٢

 ،بيــروت  الفكــر  دار طبعــة ،اهللا حمــد  علــي  ومحمــد المبــارك  مــازن  الــدكتور تحقيــق  ،األعاريــب

 م١٩٨٥ السادسة الطبعة

 طبعـة  ،المفـصل  شـرح ):: هــ ٦٤٣: المتـوفى  (النحـوي  يعـيش  بـن  يعـيش  الـدين  موفـق : يعـيش  ابن  -١٣

 .ببيروت الكتب عالم

 دار الناشــر البيـان،  روح): هــ ١١٢٧: المتـوفى  (اإلسـتانبولي  مــصطفى بـن  حقـي  إسـماعيل  الفـداء،  أبـو   -١٤

 .بيروت/ الفكر

 بـذوي  القـاطع  التأويـل  مـالك ): هــ ٧٠٨: المتـوفى  (الغرناطي الزبير بن هيمإبرا بن أحمد جعفر، أبو  -١٥

 علـي  محمـد  الغني عبد حواشيه وضع التنزيل، آي من اللفظ المتشابه توجيه في والتعطيل اإللحاد

 .لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار الناشر الفاسي،

 الكتــاب، علــوم فـي  اللبــاب: )هـــ٧٧٥: المتـوفى  (الدمــشقي علــي بـن  عمــر الــدين سـراج  حفــص أبـو   -١٦

 العلميـة  الكتـب  دار الناشـر  معوض، محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ تحقيق

 .األولى الطبعة لبنان،/ بيروت -

 تحقيــق العــرب، لــسان مــن الــضرب ارتــشاف): هـــ٧٤٥: المتــوفى (يوســف بــن محمــد حيــان، أبــو  -١٧

 .هـ١٤٠٨ األولى الطبعة دني،الم مطبعة الناشر النحاس، أحمد مصطفى الدكتور

 محمـد  صدقي تحقيق التفسير، في المحيط البحر): هـ٧٤٥: المتوفى (يوسف بن محمد حيان، أبو  -١٨

 .ببيروت الفكر دار طبعة جميل،

 مالـك،  ابـن  ألفيـة  علـى  األشـموني  شـرح ): هــ ٩٠٠: المتـوفى  (عيـسى  بـن  محمد بن علي األُشْمُوني،  -١٩

 .هـ١٤١٩ األولى الطبعة لبنان، -بيروت العلمية الكتب دار

 تفسير في المعاني روح): هـ١٢٧٠: المتوفى (الحسيني اهللا عبد بن محمود الدين شهاب اآللوسي،  -٢٠

 – العلميــة الكتــب دار الناشــر عطيــة، البــاري عبــد علــي تحقيــق المثــاني، والــسبع العظــيم القــرآن

 .٥/٤٨ هـ،١٤١٥ األولى الطبعة بيروت،

 الخـالف  مـسائل  فـي  اإلنـصاف ): هــ ٥٧٧: المتـوفى  (محمـد  بـن  لـرحمن ا عبـد  البركـات  أبـو  األنباري،  -٢١

 .ه١٤٢٤ األولى الطبعة العصرية، المكتبة الناشر والكوفيين، البصريين النحويين بين

 تحقيـق  العـرب،  لـسان  لبـاب  ولـب  األدب خزانـة ): هــ ١٠٩٣: المتـوفى  (عمـر  بن القادر عبد البغدادي،  -٢٢

 .هـ١٤١٨ الرابعة الطبعة القاهرة، الخانجي، مكتبة الناشر هارون، محمد السالم عبد



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 = القــرآن تفــسير فــي التنزيــل معــالم): هـــ٥١٠ : المتــوفى (الــشافعي مــسعود بــن الحــسين البغــوي،  -٢٣

 الطبعــة بيــروت،– العربــي التــراث إحيــاء دار الناشــر المهــدي، الــرزاق عبــد تحقيــق البغــوي، تفــسير

 .هـ١٤٢٠ األولى

 دار الناشـر  والـسور،  اآليـات  تناسـب  فـي  الـدرر  نظـم ): هــ ٨٨٥: وفىالمت (عمر بن إبراهيم البقاعي،  -٢٤

 .القاهرة اإلسالمي، الكتاب

 تحقيـق  التأويـل،  وأسـرار  التنزيـل  أنـوار ): هــ ٦٨٥: المتـوفى  (الـشيرازي  عمـر  بن اهللا عبد البيضاوي،  -٢٥

 .هـ١٤١٨  األولى الطبعة بيروت، – العربي التراث إحياء دار الناشر المرعشلي، الرحمن عبد محمد

 القــرآن، تفــسير عــن والبيــان الكــشف): هـــ٤٢٧: المتــوفى (إبــراهيم بــن محمــد بــن أحمــد الثعلبــي،  -٢٦

 إحيـاء  دار الناشـر  الـساعدي،  نظيـر  األستاذ وتدقيق مراجعة عاشور، بن محمد أبي اإلمام تحقيق

 .العربي التراث

 تـصحيح  التنزيـل،  معـاني  فـي  التأويـل  لبـاب ): هــ ٧٤١: المتـوفى  (محمـد  بـن  علـي  الدين عالء الخازن،  -٢٧

 .هـ١٤١٥ األولى الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار الناشر شاهين، علي محمد

 دار الناشـر  النحـو،  فـي  التوضـيح  بمـضمون  التـصريح ): هــ ٩٠٥: المتـوفى  (األزهـري  اهللا عبـد  بـن  خالد  -٢٨

 .هـ١٤٢١ األولى: الطبعة لبنان،/بيروت– العلمية الكتب

 التأويـل،  وغـرة  التنزيـل  درة): هــ ٤٢٠: المتـوفى  (األصبهاني اهللا عبد نب محمد اإلسكافي، الخطيب  -٢٩

 المكرمـة،  مكـة  القـرى،  أم جامعـة  الناشـر  آيدين، مصطفى محمد دكتور وتعليق وتحقيق دراسة

 .ـه١٤٢٢ األولى الطبعة

 قبــاوة، الــدين فخــر تحقيــق النحــو، فــي الجمــل): هـــ١٧٠: المتــوفى (الفراهيــدي أحمــد بــن الخليــل  -٣٠

 فـي  المحلـى : كتـاب  هـو  األصـل  وقيـل  الخليـل،  إلى منسوب الكتاب هذا. (هـ١٤١٦ الخامسة الطبعة

 ).فارس فائز دكتور حققه هـ،٣١٧ سنة المتوفى البغدادي شقير بن بكر ألبي النصب وجوه

 وخـــرج عليـــه وعلــق  وحققـــه لــه  قـــدم اهللا، رؤيــة ): هــــ٣٨٥: المتــوفى  (عمـــر بــن  علـــي الــدارقطني،   -٣١

 عـام  األردن، – الزرقـاء  المنار، مكتبة الناشر الرفاعي، فخري أحمد العلي، محمد إبراهيم: أحاديثه

 .هـ١٤١١ النشر

 ،)الكبيـر  التفـسير  (الغيـب  مفـاتيح ): هــ ٦٠٦: المتـوفى  (التميمـي  عمـر  بن محمد اهللا عبد أبو الرازي،  -٣٢

 .ـه١٤٢٠ الثانية الطبعة ببيروت، العربي التراث دار طبعة
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 علـي  ،تحقيـق  والـصفات  المعـاني  حـروف ): هــ ٣٣٧: المتوفى (قإسحا بن الرحمن عبد الزجاجي،  -٣٣

 .م١٩٨٤ األولى الطبعة بيروت، – الرسالة مؤسسة الناشر الحمد، توفيق

 تحقيـق  القـرآن،  علـوم  فـي  البرهـان ): هــ ٧٩٤: المتـوفى  (بهـادر  بـن  اهللا عبـد  بـن  محمـد  الزركشي،  -٣٤

 وشــركائه، الحلبــي البــابى يــسىع العربيــة الكتــب إحيــاء دار الناشــر إبــراهيم، الفــضل أبــو محمــد

 .هـ١٣٧٦ األولى الطبعة

ــر الزركلـــي،  -٣٥ ـــ١٣٩٦: المتـــوفى (الدمـــشقي محمـــود بـــن الـــدين خيـ  العلـــم دار الناشـــر األعـــالم،): هـ

 .م٢٠٠٢ عشر الخامسة الطبعة للماليين،

 غـوامض  حقـائق  عـن  الكـشاف ): هــ ٥٣٨: المتـوفى  (عمـرو  بـن  محمـود  القاسم أبو الزمخشري،  -٣٦

 .الثالثة الطبعة بيروت، العربي، الكتاب دار ،طبعة التنزيل،

 صــنعة فــي المفــصل): هـــ٥٣٨: المتــوفى (اهللا جــار عمــرو، بــن محمــود القاســم أبــو الزمخــشري،  -٣٧

 .م١٩٩٣ األولى: الطبعة بيروت، – الهالل مكتبة الناشر ملحم، بو علي الدكتور تحقيق اإلعراب،

 الـدين  جمال األردبيلي شرح النحو، في موذجاألن): هـ٥٣٨: المتوفى (عمر بن محمود الزمخشري،  -٣٨

 مكتبـة  طبعة يوسف، الجليل عبد حسني دكتور تحقيق ،)هـ٦٢٧: المتوفى (الغني عبد بن محمد

 .بالقاهرة اآلداب

 الكبــرى، الــشافعية طبقــات): هــ ٧٧١: المتــوفى (الــدين تقـي  بــن الوهــاب عبـد  الــدين تــاج الـسبكي،   -٣٩

 والنــشر للطباعــة هجــر الناشــر الحلــو، محمــد الفتــاح بــدع. د -الطنــاحي محمــد محمــود. د: تحقيــق

 هـ١٤١٣ الثانية، الطبعة والتوزيع،

 المكنـون،  الكتـاب  علـوم  فـي  المـصون  الدر) : هـ٧٥٦: المتوفى (يوسف بن أحمد الحلبي، السمين  -٤٠

 .بدمشق القلم دار طبعة الخراط، محمد أحمد الدكتور تحقيق

 الكتـب  دار: الناشـر  النحـو،  فـي  الفكر نتائج): هـ٥٨١: توفىالم (اهللا عبد بن الرحمن عبد السهيلي،  -٤١

 .ـه١٤١٢: األولى الطبعة بيروت، – العلمية

 هـارون،  محمد السالم عبد تحقيق الكتاب،) : هـ١٨٠: المتوفى (قنبر بن عثمان بن عمرو سيبويه،  -٤٢

 .الثالثة الطبعة بالقاهرة، الخانجي مكتبة الناشر

 الجوامـع،  جمـع  شـرح  فـي  الهوامـع  همـع ): هــ ٩١١: المتـوفى  (كر،ب أبي بن الرحمن عبد السيوطي،  -٤٣

 .مصر – التوفيقية المكتبة هنداوي، الحميد عبد تحقيق



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 ابــن أللفيــة األشــمونى شــرح علــى الــصبان حاشــية): هـــ١٢٠٦: المتــوفى (علــي بــن محمــد الــصبان،  -٤٤

 .هـ١٤١٧ األولى: الطبعة لبنان،-بيروت العلمية الكتب دار مالك،الناشر

 تحقيـق  بالوفيـات،  الـوافي ): هــ ٧٦٤: المتـوفى  (اهللا عبـد  بـن  أيبـك  بـن  خليـل  الـدين  صـالح  دي،الصف  -٤٥

 .هـ١٤٢٠:النشر عام بيروت، – التراث إحياء دار الناشر مصطفى، وتركي األرناؤوط أحمد

 حبيــب تحقيــق المــصنف،): هـــ٢١١: المتــوفى (اليمــاني الحميــري همــام بــن الــرزاق عبــد الــصنعاني،  -٤٦

 .هـ١٤٠٣ الثانية، الطبعة بيروت، – اإلسالمي المكتب الناشر ي،األعظم الرحمن

 دار القـرآن،  تفـسير  فـي  البيـان  مجمـع ): هــ ٥٤٨: المتـوفى  (حـسن  بـن  الفـضل  علـي  أبـو  الطبرسي،  -٤٧

 .ـه١٤٢٧ األولى الطبعة بيروت، -والنشر للطباعة العلوم

 محمـد  أحمـد  تحقيـق  رآن،القـ  تأويـل  فـي  البيـان  جـامع ): هـ٣١٠: المتوفى (جرير بن محمد الطبري،  -٤٨

 .هـ١٤٢٠ األولى، الطبعة الرسالة، مؤسسة الناشر شاكر،

 .عشرة الخامسة الطبعة المعارف، دار الناشر الوافي، النحو): هـ١٣٩٨: المتوفى (حسن عباس  -٤٩

 طباعة الكريم، القرآن ألسلوب دراسات): هـ١٤٠٤ المتوفى (عضيمة الخالق عبد محمد عضيمة،  -٥٠

 .رةبالقاه الحديث دار

 واإلعــراب، البنــاء علــل فــي اللبــاب): هـــ٦١٦: المتــوفى (الحــسين بــن اهللا عبــد البقــاء أبــو العكبــري،  -٥١

 . هـ١٤١٦ األولى،: الطبعة دمشق، – الفكر دار الناشر النبهان، اإلله عبد. د تحقيق

 المكتبـة  الناشـر  العربيـة،  الدروس جامع): هـ١٣٦٤: المتوفى (سليم محمد بن مصطفى الغاليينى،  -٥٢

 .هـ١٤١٤ والعشرون، الثامنة الطبعة بيروت، – صيدا العصرية،

 تحقيـق  المعـاني،  حـروف  شـرح  فـي  المبـاني  رصف): هـ٧٠٢: المتوفى (النور عبد بن أحمد المالقي،  -٥٣

 .بدمشق العربية اللغة مجمع مطبوعات الخراط، محمد أحمد

 الخــالق عبــد محمــد قيــقتح ،المقتــضب): هـــ٢٨٥: المتــوفى (يزيــد بــن محمــد العبــاس أبــو المبــرد،  -٥٤

 .٢/٨ بيروت، الكتب عالم طبعة ،عضيمة

 ابــن ألفيــة بــشرح والمــسالك المقاصــد توضــيح): هـــ٧٤٩: المتــوفى (قاســم بــن الحــسن المــرادي،  -٥٥

 دار الناشـر  األزهـر،  جامعـة  فـي  اللغويـات  أستاذ ، سليمان علي الرحمن عبد  وتحقيق شرح مالك،

 .ه١٤٢٨ األولى الطبعة العربي، الفكر
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 تحقيــق): هـــ٧٤٩: المتــوفى (المعــاني حــروف فــي الــداني  الجنــى: قاســم بــن الحــسن المــرادي،  -٥٦

 الطبعـة  ،بحلـب  العربيـة  المكتبـة   طبعـة  فاضـل  نـديم   محمـد  واألسـتاذ  قبـاوة  الـدين  فخـر  الدكتور

 .هـ١٣٩٣ األولى

 الفرقــان، ورغائــب القــرآن غرائــب): هـــ٨٥٠: المتــوفى (القمــي محمــد بــن الحــسن النيــسابوري،  -٥٧

 .ـه١٤١٦ األولى بيروت،الطبعة – العلميه الكتب دار الناشر عميرات، زكريا الشيخ تحقيق

 
@    @    @ 

 



) (

 .

51-  Al-akbari,Abo albaqaa Abdulla ibn alhasan(almotawafe 616 H) Allobab 

fe elal albnaa walerab ,Tahqeq D.abdulelah alnabhan,Alnasher dar 

alfekr  - demashq,altabaa alola 1416. 

52-  Al-ghalaini ,Mostafa ibn mohammed salem (motawafe 1364) Jamea 

aldoros alarabia,alnasher almaktabah alasreiah,sayda-Bairout,Altobaa 

althamina waloshron 1414H. 

53- Almalqi, Ahmad Ibn Abdalnor(motawafe 702): Rasf almabani fe sharh 

horof almaani ,Tahqeq Ahmad mohammed alkharat,majmaa allogha 

alarabia.demashq. 

54- Almobrd, abo alabbas mohammed ibn yazeed (almotawafe 285H): 

Almoqtadab, tahqeq Mohammed abdulkhaliq ademh,tobaa alam alkotob 

Bairout 2l8 

55- Almoradi,Alhasan IBN qassim(749 motawafe):Tawdeh al maqased 

walmasalik besharh alfeih Ibn malik,sharh w tahqeq Abdulrahman ali 

suliman, ostaz allaghaweyat  fe jamat alazhar,alnasher dar alfekr 

alarabi.tob3a alola1428. 

56- ALmoradi ,Alhasan Ibn qassim:Aldani fr horof almaani (motawafe 

749).tahqeq aldoctor fakhr alden qabawah w lostaz Mohammed nadem 

fadel tobaat almaktabah alarabieh be halab, altobaa alola1393 H. 

57- Alnesabori,Alhasan ibn mohammed alqami (motawafe 850) Gharaaeb 

alqoraan wa raghaaeb alforqan ,Tahqeq alshekh Zakaria omerat 

,Alnasher dar alkotob al elmiah-Bairout ,Altaba alola 1416 H. 

@    @    @



41- Al-Suheeli, Abdel Al-Rahman Ben Abdallah (Al-Motawafa: 538): Nataej 

Al-Feker Fi Al-Nahew, Al-Nasher: Dar Al-Kotob Al-Elmeyah – Bayroot, 

Al-Tubaa Al-Ola: 1412. 

42- Sebaweh, Amro ben Othman Ben Qanbar (Al-Motawafa: 180): Al-Ketab, 

Tahqeeq Abed Al-Salam  Mohammad Haroon, Al—Nasher Maktabet Al-

Khanji Bel-Qaherah, Al-Tubaa Al-Thalethah 

43- Alsyooti, Abdel Rahman Ben Abi Baker, (Al-Motawafa: 911): Hamea 

Al-Hawamea Fi Shareh Jamea Al-Jawamea, Tahqeeq Abel Al-Hameed 

Hindawi, Al-Maktabeh Al-Tawfeeqiyah – Masser. 

44- Alsabban , Mohhamed ibn Ali (motawafe 1206H): hasheyat alsabban ala 

sharh alashmonile alfeit ibn malik ,alnasher dar alkotob alelmieh Bairout 

–lebanon,altobaa alola 1417H. 

45- Al-safadi, Salah alden khaleel ibn abek ibn Abdulla (almotawafe 764 

H):Alwafe belwafeyat ,tahqeq Ahmad alarnaot w Turki mostafa,alnasher 

dar ihyaa altorath –Bairout am alnashr:1420 H. 

46-  AL-sanaani ,Abdulrazaq ibn hammam alhomiri alyamani(almotawafe 

211H) 

47- Altobresi,Abo Ali alfadl ibn Hassan (almotawafe 548H) Majmaa albayan 

fe tafser alqoraan ,dar alolom leltebaa walnshr –Bairout ,altabaa alola 

1427 H. 

48-  Altabari,Mohammed ibn jarer (almotawfe 310H) Jame albayan fe taweel 

alqoraan ,Tahqeq Ahmad mohammed shaker ,Alnasher moassast alresalh 

alola1420H. 

49-  Abbas hasan (almotawfe 1398) Alnaho alwafe, alnasher dar almaaref 

,altabaa alkhamesa ashar. 

50-  Ademah,Mohammed abdulkhaliq adema(wotawfe 1404H) Derasat le 

oslob alqoraan alkareem ,tebaa dar alhadeth belqahera. 



) (

 .

33-  Al-Zujaji, Abed-Alrahaman Ben Ishaq (Al-Motawafa: 337): Horoof Al-

Maani wa Al-Sefat, Tahqeeq Ali Tawfeeq Al-Hamud, Al-Nasher 

Muasaseh Al-Resaleh – Bayroot, Al-Tubaa Al-Ola 1984. 

34-  Al-Zarkashi, Mohammad Ben Abdallah Ben Bahader (Al-Motawafa: 

794): Al-Burhan Fi Oloom Al-Quraan, Tahqeeq Mohammad Abu Al-

Fadel Ibrahim, Al-Nasher Dar Ehyaa Al-Kutub Al-Arabiah Essa Al-Babi 

Al-Halbi wa Shurakauah, Al-Tubaa Al-Ola 1376. 

35- Al-Zarkali, Kheer Al-Deen Ben Mahmood Al-Demashki (Al-Motawafa: 

1396): Al-Ealam, Al-Nasher Dar Al-Elem Lil-Malayeen, Al-Tubaa Al-

Khamset Asher 2002. 

36-  Al-Zamakhshari, Abu Qassim Mahmud Ben Amro (Al-Motawafa: 538): 

Al-Kashaf An Haqaeq Ghawamed Al-Tanzeel, Tubaa Dar Al-Ketab Al-

Arabi, Bayroot, Al-Tubaa Al-Thalethah. 

37-  Al-Zamakhshari, Abu Qassim Mahmud Ben Amro, Jar Allah (Al-

Motawafa: 538): Al-Mifasal Fi Sanaa Al-Earab, Tahqeeq Al-Doktoor Ali 

Bu Milhem, Al-Nasher Maktabet Al-Hilal – Bayroot, Al-Tubaat Al-Ola 

1993.

38-  Al-Zamakhshari, Mahmud Ben Omar (Al-Motawafa: 538): Al-

Anamoothaj fi Al-Nahwi, Shareh Al-Ardbeeli Jamal Al-Deen 

Mohammad Ben Abdel Al-Ghani (Al-Motawafa: 627), Tahqeeq Doktor 

Hussny Abed Al-Jaleel Yusuf, Tubaa Maktabet Al-Adab bi Al-Qaherah. 

39-  Al-Sabaki, Taj Al-deen Abel Al-Wahab Ben Taqqi Al-Deen (Al-

Motawafa: 771): Tabaqat Al-Shafeyah Al-Kubra, Tahqeeq D. Mahmod 

Mohammad Al-Tanahi- Dr. Abed Al-Fatah Mohammad Al-Helew, Al-

Nasher Hajer Lil-Tebaa wa Al-Nasher wa Al-Tawzeea, Al-Tubaa Al-

Thanyah, 1413. 

40-  Al-Sameen Al-Halbi, Ahmad Bin Yusuf (Al-Motawafa: 756): Al-Dor 

Al-masoon fi Oloom Al-Ketab Al-Maknoo, Tahqeeq Al-Doktoor Ahmad 

Mohammad Al-Kharat, Tubaa Dar Al-Qalam Bi-Demashq. 



25- Al-Baydawi, Abedallah Ben Omar Al-Sherazi (Al-Motawafa: 685): 

Anwar Al-Tanzeel wa Asrar Al-Taaweel, Tahqeeq Mohammad 

Abdelalrahman Al-Murashli, Al-Nasher Dar Ehya’a Al-Turath Al-Arabi 

– Bayroot, Al-Tubaa Al-Ola 1418. 

26- Al-Thalabi, Ahmad Ben Mohammad Ben Ibrahim (Al-Motawafa: 427): 

Al-Kashef wa Al-Byan ann Tafseer Al-Quraan, Tahqeeq Al-Emmam Abi 

Mohammad Ben Ashoor, Murajaa wa Tadqeeq Al-Ostath Natheer al-

Saedi, Al-Nasher Dar Ehyaa Al-Turath Al-Arabi 

27- Al-Khazan, Alaa Al-Deen Ali Ben Mohammad (Al-Motawafa: 741): 

Lubab Al-Taaweel Fi Maani Al-Tanzeel, Tasheeh Mohammad Ben 

Shaheen, Al-Nasher Dar Al-Kotob Al-Elmeyah-Bayroot, Al-Tubaa Al-

Ola 1415 

28- Khalid Ben Abdallah Al-Azhari (Al-Motawafa: 905): Al-Tasreeh Bi-

Madmoon Al-Tawdeeh Fi Al-Nahew, Al-Nasher Dar Al-Kutub Al-

Elmyah – Bayroot/ Lubnan, Al-Tubaa Al-Ola 1421 

29- Al-Khateeb Al-Eskafi, Mohammad Ben Abdallah Al-Asbahani (Al-

Motawafa: 420): durrah Al-Tanzeel wa Gharrat Al-Taaweel, Deraset wa 

Tahqeeq wa Taaleeq Doktoor Mohammad Mustafa Ayden, Al-Nasher 

Jameaa Umm Al-Qurra, Makkah Al-Mukaramah, Al-Tubaa Al-Ola 1422. 

30- Al-Khaleel Ben Ahmad Al-Faraheedi (Al-Motawafa: 170): Al-Jumul Fi 

Al-Nahaw, Tahqeeq Fakher Al-Deen Qubawah, Al-Tubaa Al-Khamsah 

1416.

31- Al-Darqutni, Ali Ben Omar (Al-Motawafa: 385): Roayah Allah, Qaddam 

Lahu wa Haqaqa Alayhi wa Kharaja Ahadeethu: Ibrahim Mohammad Al-
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Abstract: 

This research blog Koran has included a bootable taking action (will not 

be), and the origin and different scientists in it, and foreordained, and the 

separation between them and Mamulhe, and its location in the answer section, 

then the core theme of the view of the Elzimkhshari to say in terms of (not) to 

exile Altapeda and to discuss this statement touched Find each meanings that 

indicate it (would not), namely: the absolute negation valuable future, and 

confirmation of exile, and the Palace of exile, and pray, and life in exile. These 

meanings have been discussed at length, is included by each of said sense of 

them and Ardahm, and evidence that adopted them from the Koran, with more 

focus on the meaning of Altobed; it is a target in the title, introduced Find 

verses relied upon Elzimkhshari in significance exile Altapeda, showing that 

evidence and evidence which opposes exile Altapeda strong and many, said 

some grammarians Kappen owner and Zarkashi that Elzimkhshari said in terms 

of (not) to exile Altapeda service doctrine Alaatzala who denies seeing God in 

this world and the hereafter, benefiting from the receipt of (not) in the verse, 

addressing Moses, peace be upon him  o § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ 
 ̄ ® ¬ «ª © ¨n. And when Musa (Moses) came at the time and 

place appointed by Us, and his Lord spoke to him, he said: "O my Lord! Show 

me (Yourself), that I may look upon You." Allah said: "You cannot see 

MeTheresearch concludes with a summary and seal the most important results 

reached, with proof of references that have benefited from them. 
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 :ملخص البحث

 وأضحى برز فيها القاضي الفاضل وقد األدبية من أبرز نتاج األدباء في القرن السادس الهجري، الرسائل

 . يُشار إليهم بالبنان في عصر الدول واإلماراتينمن أشهر الكتاب المترسلين الذ

 . أسلوبهـميّز كتابته وتـجودة بذكره أنه خلّد إال جملة من الكتاب المبرّزين عاصر ه أنومع

 أخذ القاضي الفاضل على عاتقه مهمة تطوير األساليب الكتابية، ومحاولة تخليصها مما بدأ لقد

 .يشوبها من تلطّخ بأوضار المحسنات البديعية، فبرّز في الكتابة اإلنشائية وعُدّ من شيوخها

 ، التي ال تزال بكراالميادين من الرسائل في عصر الدول واإلمارات بمنهج نقدي حديث دراسة   و

 وهو حكم فيه ، والتكلفبالضعف من الدارسين يعزفون عن دراسة األدب في هذه الفترة اتهاما لها فكثير

 .تجاوز 

 دراسة تسبر غور التفاعل هي القاضي الفاضل وما تحمله من توظيف للشواهد رسائل في والبحث   

 . القاضي الفاضلالمبين الشاهد القديم وبين ك

 
 



 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩١

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 :تقدمة
 هللا رب العــالمين والــصالة والــسالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا         الحمــد 

 . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :  أما بعد

 بـرز  وقـد  كانت الرسائل األدبية من أبرز نتاج األدباء في القـرن الـسادس الهجـري،             فقد

 هـذا  يديـه تطـور     علـى  و ، ذا طريقـة خاصـة فـي الكتابـة الرسـائلية           وكـان فيها القاضي الفاضل    

 القاضي مـن أشـهر الكتـاب المترسـلين الـذين يُـشار إلـيهم بالبنـان فـي عـصر                      فأضحى فن،ال

 .بعده جاء وأثّر كثيرا فيمن ،الدول واإلمارات

 قـادوس   ابـن  الخالل و  ابن أن القاضي الفاضل  عاصر جملة من الكتاب المبرّزين ك          ومع

 ـــال  حتـى ق ، أسـلوبه ـميّز كتابتـه وتـ   ـجودة بـ  ذكـره  إال أنـه خلّـد       ـم وغيرهـ  ـيوالعماد األصفهانـ  

ـــالحص ـــن الــ  بــل  ملكــت الــديار بــسيوفكم، أنــي  تظنــواال" : اهللا لجنــودهرحمــه األيــوبي ـــديـ

 .)١("الفاضل القاضي بقلم

 في رؤية صالح الدين األيوبي ليس خطابـا جمـيال ممتعـا بقـدر      ضل ترسّل القاضي الفا   إن

ن بقولــه الــسابق يعنــي أن كتابــة القاضــي الفاضــل كتابــة     فــصالح الــدي،مــا هــو خطــاب نــافع 

 تهديـدها   فـي  وتفسير هذا أن رسائل القاضي الفاضل        ،تساعد على الفعل وتدعم السلطان    

 وانقيـــادهم إلـــى الهزيمـــة ،لألعـــداء تُـــدخل الرعـــب فـــي نفوســـهم فينقـــادون إلـــى الهزيمـــة 

 عــن اســتدراج الخــصم برســائل القاضــي الفاضــل يــصدّق قــول ابــن األثيــر فــي المثــل الــسائر   

                                     
 الكتـب  دار. الـدين  شمس حسين محمد وتعليق تقديم. ٦/١٤٠:والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم) ١(

 .بيروت ـه١٤١٣. ١ط. العلمية



 

 
١٩٢

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 أنـه  دليـل علـى      األيوبــي  صـالح الـدين      فكـالم )١ (،"يـه  عل كلهـا مدار البالغـة    :"لإلذعان والتسليم 

 . مدار األجناس األدبية المثبتة للسلطانـي رسائل القاضي الفاضل فيضع

 أخـــذ القاضـــي الفاضـــل علـــى عاتقـــه مهمـــة تطـــوير األســـاليب الكتابيـــة، ومحاولـــة   لقـــد

ــا بـــدأ يـــ  شوبها مـــن تلطّـــخ بأوضـــار المحـــسنات البديعيـــة، فبـــرّز فـــي الكتابـــة   تخليـــصها ممـ

 التـي ) الطريقـة الفاضـلية   ( بل قيل عنه إن له طريقة خاصة هـي           وخها،اإلنشائية وعُدّ من شي   

اتـسع بهـا ووسـع طاقتهـا        " من خاللها في الطرائق الموجـودة فـي الكتابـة فـي وقتـه فــ                نظر

 .)٢("جويد وتحبير تنواستطاع أن ينفذ بها إلى كل ما أراد م

 من الرسـائل األدبيـة، منهـا مـا ألّفـه فـي كتـاب، ومنهـا مـا          جملة المترسل  هذا ترك   وقد

 سأدرسـها فـي هـذا البحـث         تـي  وهـذه الرسـائل ال     ، كتاب في سناء الملك    ابنجمعه تلميذه   

 .)٣(هي مما جمعه ابن سناء الملك من رسائل شيخه القاضي الفاضل

ــائل يـــضم والكتـــاب ــتاذه القاضـــي الفاضـــل   دارت بـــين ارسـ ــناء الملـــك وأسـ  ،)٤(بـــن سـ

 ورســائل )٥(ورســائل وجههــا القاضــي الفاضــل إلــى القاضــي الرشــيد والــد ابــن ســناء الملــك     

                                     
 المكتبة. ٢/٦٤:الحميد عبد الدين محيي محمد تحقيق. األثير ابن. والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل)١(

 .بيروت .صيدا.م١٩٩٠ هـ١٤١١.دط. العصرية

 الفــاطمي اإلنــشاء ديــوان: وانظــر. ٩ط. المعــارف دار .٣٦٤:ضــيف شــوقي.د.العربــي النثــر فــي ومذاهبــه الفــن) ٢(
ــة وجهــوده بمــصر ــد ســمير) م١١٧٢-٩٦٨) (ه٥٦٨-٣٥٨ (الكتابي . بعــدها ومــا ١٨١:الحباشــنة الوهــاب عب
 األدب فـي  الـدكتوراه  درجـة  علـى  الحـصول  تلمتطلبا استكماال العليا الدراسات عمادة إلى مقدمة رسالة
 .م٢٠٠٧. مؤتة جامعة في وآدابها العربية اللغة قسم

. الجــواد عبــد محمــد محمــد ودراســة تحقيــق. الملــك ســناء ابــن.العقــول وعقــود الفــصول فــصوص:انظــر) ٣(
 للنــــشر المختــــار مؤســــسة. ٤٤٥:دُغْبــــاج مختــــار بــــه واعتنــــى راجعــــه. الهــــادي الــــدين صــــالح. د إشــــراف

 .مصر. القاهرة. م٢٠٠٥ ه١٤٢٦. دط.توزيعوال

 ٤٧٧:السابق المصدر: انظر) ٤(

 ٣٧٩: السابق المصدر: انظر) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٣

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 القاضــي الفاضــل إلــى ولــده األجــل األشــرف أحمــد بــن عبــد الــرحيم بــن علــي   وجههــا أخــرى

 .)١( ابن القاضي الفاضلالعباس يالقاضي األشرف أب

 التـي ال  الميـادين  مـن عصر الدول واإلمارات بمنهج نقدي حديث        الرسائل في    دراسة   و

 مــن الدارســين يعزفــون عــن دراســة األدب فــي هــذه الفتــرة اتهامــا لهــا    فكثيــر ،تــزال بكــرا

 . وهو حكم فيه تجاوز، والتكلفبالضعف

 القاضي الفاضل وما تحمله من توظيف للشواهد محتاجة إلـى دراسـة تـسبر               ورسائل   

الشاهد القديم وبين كـالم القاضـي الفاضـل، فقـد اجتمـع نـصان مميـزان،                 غور التفاعل بين    

نص قديم مختار بعناية، ونص حبّره القاضي الفاضل، فـأغرى ذلـك بدراسـة علميـة خاصـة،                  

 والتعامـل معـه، ففـصوص       لتـراث، تستكشف القدرة اإلنشائية لدى القاضـي فـي اسـتدعاء ا          

رآنا وحـديثا وشـعرا ونثـرا ومـثال وحكمـة           حافل بالنماذج الرائعة ق   "الفصول وعقود العقول    

  فقــد كــان القاضــي الفاضــل كثيــر االعتمــاد علــى الــشواهد فــي رســائله، وكــان   ،)٢("وحكايــة

 وقـد يـأتي بهـا كاملـة أو مجتـذّة،      ، خواتيمهافي ومتونها في وائل في بدايات الرس نثراينثرها  

الـشاهد أمـرا مهمـا؛    بحسب المقام الـذي هـو فيـه، ممـا جعـل االلتفـات إلـى دراسـة توظيـف                    

 الجديـد )٣( الرسـالي  سياقفهو يكشف قدرة الكاتب على المواءمة بين الشاهد القـديم والـ           

                                     
 .٣ :الحاشية ،٥٥:السابق المصدر: انظر)١(

 .٧: المحقق مقدمة. السابق المصدر) ٢(

لـي كاتبـا    وكـان أبـو ع    :" طبقات ابن المعتز في ترجمة أبي علي البـصير         في وردمصطلح  : الرسالية العالقات)٣(
 .القاهرة. المعارف دار.٣ط.٣٩٧:فراج الستار عبد تحقيق.المعتز ابن طبقات". رِساليا

 أو المـروي لـه فـي    ي فـي الخطـاب الحـوار    المخاطـب  فـإن    ، المتخصص فـي الرسـالة     الكاتب الرسالية على    وتدل
 هــاوّر ولــذلك هــو يح، الوصــفي عــالم بالنــصوص التــي يستــشهد بهــا صــاحب الرســائل أوالخطــاب الــسردي 

ــا   ــد كتابتهـ ــة  والويعيـ ــا كاملـ ــشهد بهـ ــر       ألن ، يستـ ــن عناصـ ــا مـ ــا فيهـ ــرأ مـ ــائل ويقـ ــرأ تلـــك الرسـ ــذي يقـ  الـ
 بعكس الرسائل العامة التي توجّـه إلـى الجنـد مـثال أو     ،استشهادية يستقبل النص بجمالية معروفة عنده   

 أي التـي  العالِمـة الرسـائل   األدبـي الـذي يـرتبط ب   شاهدإلى األعـداء الـذين ال يعرفـون العربيـة فيخفـت فيهـا الـ               
 .     تكون بين العلماء بالرسائل



 

 
١٩٤

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 تحتاجــان إلــى ســدّ أو ثلمــة أن يحــس القــارئ بفجــوة أو ن وكتابتــه دوتوظيفــهالــذي يقتــضي 

 . يحتاج إلى إكمالبنقص

يتــصل بــذلك  أجــد مــا فلــم اهتمــت بهــذا البــاب التــي يتــصل بالدراســات الــسابقة وفيمــا

مباشرة، عدا إشارات سريعة جـدا كتبهـا محمـد محمـد عبـد الجـواد حـين حقّـق الكتـاب                       

 ولكنهــا دراســة انطباعيــة، لــم تعتمــد علــى مــنهج التنــاص الــذي يــدرس المنطقــة  ،)١(ودرســه

 . فيما بينهاوتفاعلهاالواقعة بين النصين، والذي يهتم بحوارية النصوص، 

 التـي وردت فـي رسـائل القاضـي الفاضـل فـي كتـاب            فـي الـشواهد    ر    وحين أجيـل النظـ    

 أربعـة  إلـى  ينقـسم  الرسـائل  هـذه  الـشاهد فـي      أنألحـظ   ) فصوص الفصول وعقود العقـول    (

 :هيأنواع 

 .األمثال العربي والشعر الكريم والحديث النبوي والقرآن

 وخاصة نظريـة    ، اإلنشائي المنهج خطى   مترسما دراستها في هذا البحث      وسأحاول    

 من المرجعيات الهامة في تحليل الحركة النصية        هي التناص، و  أوة األجناس األدبية    حواري

 ، وكان للناقد ميخائيل باختين بعيد األثر في بناء أسـسها  ،التي تحدث بين األجناس األدبية    

 ويرهـا  جينيت عمـل رئـيس فـي تط        وجيراروللباحثين جوليا كريستيفا وتزفيتان تودوروف      

 .)٢(حاتهامصطلوإنضاج مفاهيمها و

                                     
 .٥١٠- ٤٩٩:العقول وعقود الفصول فصوص:انظر) ١(

 بــاختين ابتــدأه مــا إكمــال فــي أســهمت التنــاص لمــصطلح مهمــة إضــافات جينيــت جيــرار الفرنــسي للناقــد) ٢(
 فـي  الـدوام  علـى  وتحيـا  تتولـد  يـة األدب النـصوص  بـأن  االعتقـاد  "إلـى  نـزع  فقـد  كريـستيفا،  جوليـا  إليه وأضافت
 مختلفـة  نـصية  عالقـات  بالضرورة فيها يحدث ما بقدر وهذا األساسية، األجناس جميع مع التام ارتباطها
 المركـز .٤٦:لحميـداني  حميـد .د.الداللـة  وتوليـد  القـراءة "الظاهر نصها على متعالية الوقت نفس في يجعلها
 األدبية مقدمة الباب الخـاص بالتـداخل        لرسائل ا وراجع ،. م٢٠٠٣. ١ط.البيضاء الدار.بيروت. العربي الثقافي
 ومـا  ١٢ ص: مـصر .القـاهرة . ١ط. دار اآلفاق العربية .أحمد ناهم . د.  التناص في شعر الرواد    وإلى األجناس   بين

 .بعدها



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٥

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 فأسال اهللا أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأخر دعواي أن الحمـد     عد   وب

 .هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 أول أمــر يحــسن البــدء بــه فــي هــذا    ن    الــشاهد أداة مثمــرة فــي التــأثير فــي المتلقــي، وإ   

 .بنى البحث على أساس علمي صحيحالبحث تعريف الشاهد لي

 :  الشاهدتعريف
فـي اللغـة تعنـي قـال شـيئا        ) شـهد ( هو المصطلح الدال على أصل النص، فمـادة          الشاهد

) شـهد ( أي قال شيئا عـن شـيء، ففعـل    )١( )وشهد شاهد من أهلها: (عن شيء، قال تعالى

 .م أو الخطاب على استحضار الغائب عبر الكالالدالةفي العربية هو من أفعال القول 

بمعنـى  ) شـهد ( فـ ، ذات إفادة في هذا الباب     يةصلة معجم ) مَثَلَ(و) شَهِدَ( مصطلح   وبين

 والـشاهد  ، الـشيء، والـشاهد عنـدي هـو كـذا       يمثـل هذا شاهد على، أي أنـه قـائم ل        : رأى، يقال 

هو مثال الحال الذي أتكلم فيه هو كـذا، فـالمتكلم الـذي يـستعمل مـادة شـهد يـستعملها          

 .)٢( مترادفتينمادتين)مَثَلَ(مادةو) شَهِدَ(لشيء، فمن هذه الجهة كانت مادةلتمثيل ا

ــدرج فــي ســياق آخــر         " األدبــي والــشاهد مقطــع مــن نــص يؤخــذ مــن ســياقه األصــلي وي

بطريقة ما، لتحقيق وظيفة ما، فهو نقطة تقاطع بـين نـصين مختلفـين ينتميـان إلـى جـنس                     

 .)٣("أو إلى جنسين أدبيين مختلفين... أدبي واحد،

 فهـو مظهـر مـن       بعـض،  مـن  عالمة من عالمات اسـتفادة النـصوص بعـضها           الشاهد إنّ

مظاهر انفتاح النصوص على بعضها، وهـو أداة مـن أدوات توشـيح الكتابـة وإثرائهـا بالمـادة                 

                                     
 . ٢٦:اآلية: سورة يوسف) ١(

 ).مثل(و) شهد(مادة :لسان العرب: راجع) ٢(

-٤١٦:صـالح بـن رمـضان   .د)مـشروع قـراءة شـعرية     (تطوير النثر العربي القديم      األدبية ودورها في     الرسائل)٣(
 . م٢٠٠٧. لبنان .بيروت. الفارابي. ٢ط. ٤١٧



 

 
١٩٦

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

الموروثة، ويمكن القـول إنـه حجـة نقليـة لإلقنـاع بفكـر مـا فـي سـياق االسـتدالل والبرهنـة،               

 . )١( أركان البنية الفنية واتجاه مميّز في صياغة النصوص ذلك ركن منجانبوهو إلى 

ــد،     واالستــشهاد  ذو صــلة بالعمليــة األدبيــة   وهــو إعــادة نــص أدبــي قــديم فــي نــص جدي

 عملية قائمة على التناص مع النصوص الـسابقة ومحاورتهـا، فمـا مـن عمـل           واإلبداعية، فه 

 نـص  علـى نـص أصـلي فـي           والـشاهد األدبـي شـاهد      ،أدبي إال وهـو يتنـاص مـع نـصوص سـابقة           

 وحصيلة قراءة األديب للنظام األدبي الذي ينتمـي  ،الجديدجديد، وجسر واصل بين القديم و    

 .)٢(إليه

ــشاهد ــأتي     ولل ــة بالغــة فــال ينبغــي أن ي ــصوت فالبالغــة    الخطــاب أهمي  أحــادي اللغــة وال

 .)٣(تقتضي أن يستشهد بنصوص وأقوال من خطابات أخرى لها مصداقيتها

 : في رسائل القاضي الفاضل التناصأنواع
 الفـصول  فـصوص ( رسـائل القاضـي الفاضـل فـي          في االستشهاد يتصدر القرآن الكريم    

ولــذا ســيكون أغلــب الحــديث تحــت هــذا العنــوان عــن شــواهد القــرآن          ) وعقــود العقــول 

 عــن هــذا النــوع يمكــن أن ينطبــق علــى ســائر األشــكال العالقــات بــين    قولــهالكــريم، ومــا أ

 .سائلالنصوص في هذه الر

 : التناص التام-أ
 فيـه القاضـي الفاضــل آيـة كاملـة، ولــم يكـن القاضـي فــي هـذا القــسم        ر الـذي يــذك وهـو    

 .استخراجه مهمة للمتلقي وكل وي،يشير إلى أنه سيذكر اآلية بل يترك ذلك دون بيان

                                     
 . ٤١٧:السابق المرجع: انظر) ١(

 .الباب الثاني من الرسائل األدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم:  السابقالمرجع:انظر) ٢(

مــن بحــوث الحجــاج مفهومـــه    . ٢٥٤/ ١ج:حــسن المــودن  . طــاب الحجــاجي   الخنتــاج  المخاطــب فــي إ  دور)٣(
 .األردن. إربد. م٢٠١٠. عالم الكتب الحديث. ومجاالته دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٧

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

وال قلــت هــذه :" يــرد التنــاص التــام إال فــي موضــع واحــد هــو قــول القاضــي الفاضــل   ولــم   

 "ومـا نـريهم مـن آيـة       ": أنها البداية وال قلت هذا بيت القصيد إال تال مـا بعـده             ويعلمنيال  الغاية إ 

{ A B C D E F z 

 هـي ف" أفسحر هـذا أم أنـتم ال تبـصرون   " في والشاهد.)١(

 .آية كاملة

 بالــسحر المترســل قرنــه قــد بمنطــق صــاحبه فـمطلق هنــا مفيــد اإلعجــاب الــوالتنــاص   

 .الذي يعظم أثره

 :التناص الجزئي-ب
 بــين ثنايــا رســالته، ويــدخلها ، فيــه القاضــي الفاضــل جــزءا مــن آيــة س تنــاص يقتــبوهــو   

 .ويحرص على تالؤم المعنى مع النص المقتبس لئال يشعر المتلقي بغرابة النص الجديد

وال قلت هـذه الغايـة إال ويعلمنـي أنهـا البدايـة وال قلـت                :"ه ورد في قول   ما هذا النوع    ومن   

 ".وما نريهم من آية":هذا بيت القصيد إال تال ما بعده

 .)٢( A B C D E F G H I z }  مقتبس من قوله تعالىفقوله

ــه    ــده ابــن إلــى فــي رســالة يــشتاق فيهــا   وقول وبــاهللا إنــي فــي هــذه   ": ســناء الملــك ووال

د منــــه  وأعاشــــر منــــه واحــــدا أجــــ،الــــسفرة أجــــد مــــن نظــــره علــــى الهــــم ســــلطانا نــــصيرا

 .)٣("اهللا خير حافظا وهو أرحم الراحمين"و...عشيرا

ــه ــن  فقولـ ــه مقتـــبس مـ ــالىقولـ  M N   OP Q   R S z }:  تعـ

ــاد  . )٤( ــد أفـ وقـ

 االشــتياق شــديد - الــسالم عليــه -االقتبــاس شــدة شــوقه للقاضــيين كمــا كــان يعقــوب    

 .البنيه

                                     
 . ١٥:اآلية: لطورسورة ا) ١(

 . ٤٨:اآلية: سورة الزخرف) ٢(

 .١٣٤:  الفصول وعقود العقولفصوص) ٣(

 . ٦٤:اآلية: سورة يوسف) ٤(



 

 
١٩٨

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

وخطبــاء ":ن خطبــاء العــرب التنــاص الجزئــي مــا ورد فــي قــول القاضــي الفاضــل عــ  ومــن

وقرونـا بـين    " البيـان    ب وإسـالمها ومخـضرمو دولتهـا ممـن قـد دل عليـه كتـا               جاهليهاالعرب  

 . )١("رأيت نعيما وملكا كبيرا"وإذا رأيت أدبهم "ذلك كثيرا

 الـرس وقرونـا بـين ذلـك     صـحاب وعـادا وثمـود وأ  :" مـن قولـه تعـالى    مقتـبس  هذا فقوله    

 . )٣( º » ¼ ½    z   ¹ ̧ ¶ } : قوله تعالىومن ،)٢("كثيرا

 :  الضمنيالتناص-ج
 ، فيعيـد صـياغتها مـن جديـد        ، األسلوب الذي يحـوّر فيـه الكاتـب المفـردة القرآنيـة            هو   و

 .)٤(وينهل من معانيها وألفاظها دون إشارة إلى نص اآلية

 فيها قرظ ي شواهد ذلك قول القاضي الفاضل في رسالة إلى والد ابن سناء الملك         ومن

فإنهـا إن  ...  الدقيقة الخط،أنا منتظر منه الكراريس الكثيرة العدد     :"لملككتابة ابن سناء ا   

زادت قــسمتها مجلــدين فــإني ممــن إذا اكتــال علــى النــاس اســتوفى، ولعلــي ال آثــم فــي هــذا   

 .)٥("التطفيف

 ¬   » ª © ̈ § ¦ } : القاضي الفاضل شاهدا وهو قوله تعالىيقتبس     
® ̄ z )٦(. 

                                     
 . ٦٤:اآلية: سورة يوسف) ١(

 .٣٨:اآلية:  الفرقانسورة) ٢(

أثر القرآن في األدب العربـي فـي القـرن األول      :  في هذا المبحث راجع    ولالستزادة. ٢٠:يةاآل: اإلنسان سورة) ٣(
 .األردن. عمان. م٢٠٠٥.جهينة للنشر والتوزيع. ٣٣٦-١٩ص . ابتسام مرهون الصفار. د. الهجري

رســالة ماجــستير مقدمــة  . ٤٣٩: فهــد البكــر.  وفنيــةوعيةســائل الــصاحب بــن عبــاد دراســة موضــ  ر: انظــر) ٤(
 .ه١٤٣٢ -١٤٣١لقسم األدب بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 

 .٢-١:اآليتان:سورة المطففين) ٥(

 .١٨٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٩

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 االقتبــاس غيــر المباشــر فــي وصــف جمــال   القاضــي فيــه اســتعمل شــاهدا آخــر جــد   وأ

 كتـاب القاضـي الـسعيد أبقـاه اهللا        )١( لـي  وقفـت :"يقـول . الخط وداللتـه علـى جمـال المكتـوب        

 والـروض   ، والعـيش األخـضر    ، األحمـر  الـحـسن  األبيض و  ـجدوعلى الورقة المسودة فرأيت ال    

 ، سـعيدة ومبـادئ كعواقـب حميـدة        ، ورأيت مطالع القصائد فرأيتها مطالع سعيدية      ،نضراأل

فأمــا التــاء المرفوعــة فــال يقرّبهــا، وال يُقــرّ بهــا، فمــا  . وفــواتح حــسن كــل بيــت منهــا قــصيدة 

أعجبتني ال ألنها غير معجبة، بل ألني أعلم أن اهللا لـو حـشر األولـين واآلخـرين مـا قـدروا أن                

ك الكــرام الكــاتبين فــضال عــن     مــن ذلــك الجــنس، وال أحاشــي مــن ذلــ     يكملــوا القــصيدة 

 .)٢("اإلنس

)  األخـضر ،األبيض،األحمـر ( مـن األلـوان الدالـة علـى الجمـال        جملـة  القاضي استعمل لقد

وفــي إطــار الوصــف المــادي للكتابــة  ) مطــالع، فــواتح، مبــادئ (ووصــف اإلطــار المــادي للكتابــة  

ر معنـى مـن معـاني الكتابـة فـي القـرآن وهـو كتابـة             واختـا ) كتـب (اختار من القـرآن الكـريم       

 فـي القـرآن الكـريم مـن األعمـال وبـين مـا               ون بين ما يكتبه الكتبة المذكور     اظر فن ،األعمال

 ثم فاضل بين ما كتب في الرسـالة وبـين مـا يكتبـه الكتبـة      ،كتبه المرسل في تلك الرسالة  

صــدر الكــالم ولكنــه أخّرهــا  يقتــبس هــذه اآليــة فــي ولــم ، صــاحبهكتابــة وفــضّل ،الحــافظون

 . وتمامهابةليغلق بها المقطع المدحي وليبين بها كمال هذه الكتا

وكتـاب  :" القاضي الفاضل مقرضا قصيدة للقاضي الـسعيد       قول هذا النوع كذلك     ومن    

 عـن  الخواطر سميت بهذا االسم إال النقطاع  ماالقاضي السعيد وصل وطيه المقاطيع التي       

 . )٣(" التي هي أحسن مما استقرت عليه أبيات سلمى وجاراتهاواألبيات ،مجاراتها

 : قول عمرو بن معدي كربمع ضمني تناص هذا المثال ففي

                                     
 ".وعلى الورقة":في قوله) على(د ويؤيده ورو) على(ولعل الصواب ) لي( النص بـ ورد) ١(

 .١٠٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ٢(

 .١٧٦:السابق المصدر)٣(



 

 
٢٠٠

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 )١( علمت سلمى وجاراتها   ما قطَّر الفارس إال أناقد

 عبــارات منثــورة دالــة علــى  إال منــه القاضــي يبــق ولــم القاضــي مــع البيــت الــسابق  تنــاص

جنس األدبي مـن إيقـاع وروي وحـافظ علـى بعـض الكلمـات       السياق، فهدم كل عالمات ال  

 . السابق فقطنصالدالة على ال

 وفي فـرع  حية سياق قطعة من رسالة مدفي قول القاضي في جاء هذا النوع ما    ومن    

 أجــدر هــذه القــصيدة أن تكــون  مــاو:" ســناء الملــكابــن شــعر تقــريظمــن فــروع المــدح هــو  

 وبالوصــول إلــى مــصر ودونــه مــا شــاءت األقــدار مــن    ،كأختهــا فــي الهنــاء بــاألمر غيــر الواقــع  

 الـسماء بهـم دخانـا       وأتـت  هذه الصناعة وقفوا خلفا ووقف أماما        أهل إن   وبالجملة ،الموانع

 .)٢(" وإن تقدموا وتقدم وإن تأخر خروا وتأ،وأتت به غماما

في إطار وصف المرسل إليـه  " وأتت السماء بهم دخانا " الفاضل الشاهد  قاضي ال وضع    

 فأخذ ه، ممن هم حول ل وبقدر ما عظّم المرسل إليه ووصفه بالمكانة  قلّ         ،بإزاء بقية الناس  

 وأخــرج ، وهــو أن تــأتي الــسماء بــدخان  ،معنــى قرآنيــا موجــودا فــي وصــف عالمــات الــساعة   

 حـول اإلمـام فجعلهـم       مـن  منزلـة الشاهد من سياق وصف عالمات الساعة إلى سـياق ذم           

إحالـة علـى   ) غمـام  (قولـه وفـي  " هـم دخانـا وأتـت بـه غمامـا     وأتت السماء ب: "كالدخان فقال 

 .السقي فهو غمام وغيره من الكتاب دخان

 ثـم جـاءت العبـارات غيـر القرآنيـة      ، المعنـى المـدحي  لخدمـة  جاء التناص الـضمني     لقد   

 وقــصروا وإن ســبقوا وســبق وإن  ،وتــأخروا وإن تقــدموا وتقــدّم وإن تــأخر " :لتفــسر المعنــى

 ".قصر

                                     
. ٢ط. دار الفكــر للطباعــة .١٦٧:جمعــه ونــسقه مطــاع طرابيــشي  .  عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي   شــعر) ١(

 .دمشق. م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

 .٨٦: الفصول وعقود العقولفصوص)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠١

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 :األغراضي القرآني لتناصا-د 
 قـد  لكن الكاتب وهو ينقل األسلوب ، وغرضاا كل نص يستشهد به يؤخذ أسلوب     إن   

 .)١( هجاء والعكسيصبح مدحا فيكون فقد ، الغرض الجديدوفاق الغرض يغيّر

 معروفـة  إنـشائية  ظـاهرة  األغراض القديمة في الشواهد إلـى أغـراض جديـدة     وتحويل

 بـل لخدمـة غـرض       ه ال لخدمة الغـرض نفـس      الشاهد الكاتب جلب ي وبها ،في الترسل األدبي  

 مـن  القاضي الفاضـل     يقتبسه من هذا التناص األغراضي شاهدا       وأذكر ، الرسالة نص فيآخر  

 قولـه فـي رسـالة إلـى والـد ابـن سـناء الملـك           وهـو  والتـوبيخ  والتقريـع  مـن سـياق الـذم        آنالقر

 الدقيقــة ،اريس الكثيــرة العــدد منــه الكــرتظــرأنــا من:" فيهــا كتابــة ابــن ســناء الملــك قــرظي

فإنها إن زادت قسمتها مجلدين فإني ممن إذا اكتال علـى النـاس اسـتوفى، ولعلـي               ... الخط

 ª © ̈ § ¦ }:  فالقاضــي يتنــاص مــع قولــه تعــالى  ،)٢("ال آثــم فــي هــذا التطفيــف 
«   ¬ ® ̄ z )سـياق  إلـى  ونقلـه  ذم سـياق  وهـو  ، وقـد جلبـه مـن سـياق القـرآن     ،)٣ 

 والتعبيـر عـن شـرهه وطمعـه ورغبتـه فـي أن يـستزيد مـن تلـك            ،المدح، مدح جمـال الكتابـة     

 ثم حول الشاهد القرآني مـن سـياق مـادي ألن القـرآن الكـريم يتحـدث عـن المـادة                ،الكتابة

 ، معنـاه األصـلي إلـى معنـى جديـد     مـن  فخـرج الـشاهد   ، إلى سـياق معنـوي  المكاييل في   ممثلة

 .لة نوعا من االجتهاد في استخدام الشاهد استخداما جماليافكانت الرسا

 :العقول وعقود الفصول فصوص رسائل الشواهد في أنواع
 : القرآنيالشاهد-١
 تكـاد  ونجـد فيهـا أثـرا مـن اقتبـاس حتـى ل              نكاد نقرأ رسالة كتبها القاضي الفاضـل إالّ        ال

اتــب اإلنــشاء مــن أبــرز   ســمة أســلوبية مميــزة، وال غــرو فــي ذلــك فثقافــة ك  تغــدو لظــاهرةا

                                     
 .٤٢٨:  ودورها في تطوير النثر العربي القديمألدبيةئل اراجع الرسا:  حول ذلكلالستزادة)١(

 .٣٥: الفصول وعقود العقولفصوص) ٢(

 .٢-١:اآليتان: المطففينسورة) ٣(



 

 
٢٠٢

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 علـى انتـزاع الـشواهد القرآنيـة         والقـدرة  اللية الد وخطاطاتهشروطها حفظ القرآن الكريم     

 . األديب ليؤيد بها رأيهيكتبها جهة معنوية أوفي أي فكرة 

 القرآنــي مــن ســلطة   خطــاب أيــضا إلــى مــا يمتلكــه ال   ة كثــرة االقتباســات عائــد  ولعــل

السمة القارة في الخطاب الـديني،  "ع المتلقي ألنه يمثل إقناعية يتوسل بها الكاتب إلى إقنا  

ــه تعطــي مــصداقية متميــزة لمعــاني الخطــاب وذلــك انطالقــا مــن          ومــن ثــم فــإن العــودة إلي

سـلطة غيـر شخـصية ؛ ألنـه العقيـدة والكتـاب       " فهـو  ،)١ ( "مصداقية الخطاب القرآنـي نفـسه  

 كمـا أن النـزوع إلـى    ،)٢ ("المقدس لعموم السلمين لـذلك يمثـل محـط إجمـاع دونـه الحجـج      

الــشاهد القــديم فيــه داللــة علــى مــا يحــفّ المعطيــات التراثيــة مــن قداســة ونظــرة اإلجــالل      

 .)٣ (واإلكبار

 استشهاد القاضي الفاضل بالقرآن الكريم ليس بناتج عن معرفته بالقرآن الكـريم         إن

ــاب        ــر الكتّ ــره مــن غي ــه يتقاســم هــذه المعرفــة مــع غي ــى  يعــود ذلــ وإنمــا ،فحــسب، ألن ك إل

 بمعــاجم القــرآن وبــسجالت التعبيــر الفنــي فيــه، فقبــل كتابــة الــشاهد فــي الــنص       معرفتــه

الجديد يكـون فـي ذاكـرة الكاتـب جملـة مـن الـسجالت القرآنيـة المتمـايزة التـي تـشبه فـي                     

ذهنه السجالت اللغوية العادية، فالمتكلم وفق جداول االختيار المتـوافرة فـي ذهنـه يختـار        

 نتقــيوهــو هنــا القاضــي الفاضــل حــين يختــار مــن جــدول االختيــار ال ي   مــن جــداول، والكاتــب  

                                     
 مجلـس .٦٩ مـج :يوسـف أحمـد إسـماعيل     . د) البنيـة اإلحاليـة   ( القـصيدة العربيـة فـي العـصر المملـوكي            بناء) ١(

 -٢٠٠٤ه ١٤٢٦-١٤٢٥) ٢٢٠( الرسـالة .لوم االجتماعيـة  حوليات اآلداب والع .جامعة الكويت . النشر العلمي 
 .م٢٠٠٥

 اللطيـــــف عبـــــد).مقاربـــــة آلليـــــات بالغـــــة اإلقنـــــاع ( المنـــــاظرة فـــــي التـــــراث العربـــــي واإلســـــالمي خطـــــاب)٢(
 التفكيـر  :وانظـر فـي ذلـك   . مـراكش . أطروحة مرقونة في كلية اآلداب بجامعة القاضي عياض       .٢٠٦:عادل

 .م١٩٨١. تونس. منشورات الجامعة التونسية. ٣٤: حمادي صمود.  العرب، مشروع قراءةعندالبالغي 

عبـــــد العزيـــــز . ظـــــاهرة العنـــــوان فـــــي شـــــعر العهـــــدين الزنكـــــي واأليـــــوبي، المفهـــــوم واإلجـــــراء :انظـــــر)٣(
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في األدب العربي إلى قسم األدب في جامعة اإلمام محمـد                .الخراشي

 . ٣٦: ه١٤٣٤-١٤٣٣. بن سعود اإلسالمية



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٣

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 أجـزاء  وهـي  ، تلفظيـة أي فـي سـياقات محـددة         طاقـة  ذات عبارات قرآنيـة     ينتقيكلمات بل   

 معجميـة  وحـدات من آيات، فهو ال يختـار مـن القـرآن كلمـة وال يختـار آيـة كاملـة بـل يختـار                        

 . ةمرتبة في ذهنه، تعوّض الكفاية اللغوية في اللغ

 وال الغــة، القــرآن الكــريم الكتــاب المعجــز رأس الهــرم مــن اللغــة، ال تفــوق بالغتَــه بإن

 كالمهــم مــن آيــه، ويطعّمــون)  نــورألنــه( واألدبــاء يقتبــسون منــه ،يــداني أســلوبه أي أســلوب

 .)١ ( محاولين إعالء كالمهم حين يذكرون معه شيئا من آي الذكر الحكيم

 وفـي ضـمائرهم أن القـرآن    هدونن بـالقرآن يستـش   األدباء عامـة عنـدما يستـشهدو     إن

نقتــبس مــن  (قــبس فهــو مــن ال، األخــذ مــن القــرآن اقتباســا مِّي ولــذلك سُــء، يــضيوأنــه ،نــور

 أكثـر   تجعلهـا  أي هـا،  فـي الرسـالة تنير     كتابتـه  إن كان الشاهد القرآني قبسا ف     ولما) نوركم

ــور  ــا ألن البيــان ن ــيّن وســجل النــور تــ  الكــالم ســجل فبــين ،بيان  وهــذا أســاس مــن   ،داخل الب

 ..)٢ (  بالقرآن في النظرية األدبيةهاداألسس التي بني عليها االستش

 الفاضــل كاتــب مقــدّم، وشــروط اإلجــادة فــي الكتابــة كثيــرة ومنهــا حفــظ      والقاضــي

القرآن الكريم والقدرة على انتزاع اآليات من مكانها وغرسها في األمـاكن المناسـبة لهـا                

 ال يبـدو اضـطراب بـين االقتبـاس ومـا حولـه،  وبـذلك             حتـى الخطـاب    أرجـاء    لتنيـر من رسالته،   

 .   )٣( ويطبعه بطابع الثراء الفنيالنص القرآني الخطابُ يثري

                                     
 .٤٣٣:رسائل الصاحب بن عباد: انظر) ١(

 .٤٣٣:المرجع السابق: انظر) ٢(

. ١ط.عــالم الكتــب الحــديث .١٢٠:إبــراهيم الــدهون .التنــاص فــي شــعر أبــي العــالء المعــري   :لالســتزادة انظــر)٣(
 فـي  وأثـره  الهجـري  الـسادس  القـرن  فـي  والـشام  بمـصر  اإلنشاء ديوان وراجع. األردن.  إربد .م٢٠١١هـ  ١٤٣٢
 دكتوراه مقدمة إلى فرع األدب بجامعة أم القرى عام     رسالة.١٣٣:الحارثي عايض. النثرية األساليب تطور
 .ه١٤٠٣



 

 
٢٠٤

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 فـي   سهم أمـر يـ    هـذا  مـع القـرآن الكـريم فـي رسـائل القاضـي الفاضـل كثيـر، و                 والتناص

 ابإكـس "فـي  ويـسهم  على كتابة القاضي الفاضـل،       فنيإسباغ مظهر من مظاهر الجمال ال     

 .)١("المعنى عمقا وتحفيزا، وتفاعال مما يجعله أكثر حضورا، وفاعلية في النفوس

 قـصدا  ويغيب القرآني في نصه يختفي عن النص     د الشاه رج القاضي الفاضل حين يد    إن

  .)٢(وينسلخ انسالخا ظاهرا ومؤقتا من درجة النص المتن، وينتسخ من قائل إلى ناقل

 الثقافي بين المترسـلين وأهـل       واصلم جمالية في الت    في االستشهاد بالقرآن الكري    إن

 لــك لتــذوق ذتلقــي حتــى تنفــتح قابليــة الم مزمــانهم، فمــا إن يتمثــل الكاتــب بــالقرآن الكــري  

 ،النص، فتذوق النص ناتج عن رسوخ جمالية تلقي النص القرآني للسامع في عصر الكاتـب             

 . فبين النص القرآني وبين الجمهور ألفة سابقة

 ا الحاالت يتنـاص تناصـا مباشـر       بعض اقتباسات القاضي الفاضل أجده في        أطالع وحين

ــر فيهــا شــيئا، بــل كأنــه ناقــل لهــا يــضعها بنــصها حيــث يــرى مكانهــا        مــع اآليــة دون أن يغيّ

 . )٣(المناسب لها في الرسالة

وال قلـت هـذه الغايـة إال ويعلمنـي          :" والد ابن سناء الملك    لى كتابه إ  في قوله    ومن ذلك   

 A B C D }"وما نريهم من آية": وال قلت هذا بيت القصيد إال تال ما بعده  لبدايةاأنها  
E F z )٤(. 

                                     
 األدب فـي  متطلبـات الماجـستير     إلكمـال  مقـدم  بحث) هــ   ٣٨٣ت  (الشاهد في رسائل أبي بكر الخوارزمي       )١(

 :العــام الجــامعي. ٧٥:الفــواز  نــوال. قــسم األدب بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية  فــيالعربــي 
 . هـ١٤٣٤ -١٤٣٣

 .١٢٠:التناص في شعر أبي العالء المعري:لالستزادة انظر)٢(

 .٩٨:العقول وعقود الفصول فصوص فيمن مواضع ذلك ما ورد )٣(

 . ١٥:اآلية: سورة الطور) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٥

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 الــنص ومــن ذلــك مــا ورد فــي  ، شــيئا مــن الــنص المقتــبس فاضــل يحــذف القاضــي الوقــد

وال قلت هذه الغاية إال ويعلمني أنهـا البدايـة وال          :" عن كتابات ابن سناء الملك     قائالالسابق  

 .)١(" "وما نريهم من آية" هذا البيت آية القصيد إال تال ما بعده قلت

 ال عن طريق قوله مـثال قـال         ان اقتبس القاضي الفاضل آيتين، ولم يشر إلى أنهما آيت         لقد

 .تعالى وال عن طريق آخر

 القاضـي الفاضـل آيتـين مـن سـورتين مختلفتـين، ولـم يكمـل اآليـة األولـى ألن              اقتبس     

 فكـأن كتابـات ابـن       z أكبـر مـن أختهـا      } وباقيهـا    ه،فمن يحفظهـا يدركـ    المعنى معروف   

ســناء الملــك تتــرع العينــين انبهــارا بحــسنها، فكلمــا ســار القــارئ فــي قــراءة أدبــه ازداد           

 . مما سبقهجماال وصار ما بعده أعظم وأشد ،إعجابه

 الـسابق علـو كعـب ابـن سـناء الملـك فـي               اهد تناص القاضـي الفاضـل فـي الـش         ويحقق

ة، وأن مــن يطلــع علــى كتابتــه حتــى لــو شــهد لــه بالتقــدّم فإنــه لــم يــضعه فــي موضــعه  الكتابــ

 .الالئق به، وهذا مظهر من مظاهر المجامالت بين األنداد والنظراء

 المواضع التي اقتبس فيها القاضي الفاضـل وحـذف بعـضا مـن الـنص المقتـبس مـا               ومن

ورد مـن القاضـي الـسعيد كتـاب         :"ورد في كتاب أرسله إلى والد ابن سناء الملـك يقـول فيـه             

يــا ســماء أقلعــي، ويــا أرض ابلعــي، "فوجدتــه طوفــان بالغــة، ومــا قــرأت ســطرا منــه إال قــرأت  

 . )٢("والتقى الماء على أمر قد قدر

  تــصّرف القاضــي فــي الــنص المنقــول فقــدّم وأخّــر وحــذف بعــضا منــه فاآليــة هــي          لقــد
{¼ ½ ¾ ¿ À  Á z 

وأخّــر "  ســماء أقلعــييــا" أن القاضـي قــدّم  نٌ وبــيّ،)٣(

وهــو تــصّرف قــائم علــى  ) مــاءك(وحــذف المفعــول بــه للفظــة ابلعــي، وهــي  " بلعــي اأرض يــا"

                                     
 .٩٨: العقول وعقودفصوص الفصول )١(

 . ١١٦: السابق المصدر)٢(

 . ٤٤:اآلية: سورة هود)٣(



 

 
٢٠٦

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

يفــوّت علــى ) مــاءك(تقــصّد القاضــي المجــيء بالــسجع الــذي هــو حليــة لفظيــة، والمجــيء بـــ   

 .القاضي تحقيق المحسن البديعي

 فاقتبـاس  داللـي،  تحويـل  هو الشاهد القرآني     هذا الوجه من  وجوه التناص في كتابة        إن

 اق مــن ســياق ســردي إلــى ســي داللتها جــاء فــي هــذه اآليــة هــو تحويــل لــ  لمــا الفاضــل القاضــي

 السردي فيه أمر للسماء باإلقالع عن اإلمطار في قـصة نـوح عليـه الـسالم،     فالسياقمدحي  

 التنـاص لـم يكـن        ولكـن هـذا    ،- البالغة المتدفقـة بـالكثرة     مدح-وأدرجها في سياق المدح     

 داللة سـلبية    ، في اآلية داللتين   لماءلمجرد وصف هذه البالغة بالكثرة، بل إن وراء استعارة ا         

 الطوفان واإلهالك وابتالع الماء لكل ما في األرض باستثناء نـوح            وهي ،مذكورة في القرآن  

ية هي كثرة عليه السالم ومن معه، والقاضي الفاضل أخذ هذا المعنى وحوّله إلى داللة إيجاب       

 .البالغة، فهنا داللة اإلخصاب وجمال اللغة والتعبير

ــة إنمــا هــي لمــا فــي     فاســتعارة ــة القرآني ــى أن يوظفهــا    ) المــاء( اآلي ــة عل مــن قــدرة داللي

 .الكاتب في السياق الثاني وهو سياق المدح

ــئ ــي ألنـــ   ويتكـ ــى الـــنص القرآنـ ــد ه الكاتـــب علـ ــتكلم   العقـ ــين المـ ــافي بـ ــالي والثقـ  الجمـ

 الكاتــب والقــارئ اتفــاق علــى ترتيــب جماليــة النــصوص فليــست كــل  فبــين ،ليــهوالمرســل إ

 فلكـل حـضارة     ،النصوص األدبية متجانـسة مـن حيـث ترتيـب المجتمعـات للقـيم الجماليـة               

 .طريقتها في ترتيب جمالية النصوص

  وجهها البنه قائال التي ينطلق في بناء الرسالة الكاتب من جهة أخرى أن وألحظ

 ينطلق ،)١(..."ذارك عن معلمك القاضي السعيد في كونه فارقني فأرقني        وأما اعت :"عنه

 ينطلـق مـن الغـرض فيـصمم المعـاني          فالكاتـب  ى، يسبق المعنـ   الغرض غرض االعتذار    من

 .المنظومة من خالل الشاهد الموجود سلفا في ذاكرة الكتابة

                                     
 .٦٧: الفصول وعقود العقولفصوص)١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٧

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

ي يـراد بـه الـذم     المعنى الذي بنى عليه الكاتب االعتذار هو معنى من قبيـل المـدح الـذ         إن

" فإنـه يعلمـك الــسحر  "وهـو الـسحر، فهـو يـتهم علـى سـبيل الـذم المتحـدث عنـه بالـسحر           

وتذهب وجهة السامع والقارئ إلى معنى الذم لكن الكاتب يعـدل باسـتعمال االسـتدراك             

ثم ينثر في المقطع كلـه كلمـات مـن الـشاهد القرآنـي الـذي بنـى                " نلكن سحر البيا  "فيقول  

وقـد  : "ينثرهـا فـي الـنص قـائال       ) النفاثـات فـي العقـد     (يـشبه الـذم وهـو عبـارة         عليه المدح الذي    

 من كتبه، فإني لما قرأت كتابه وتأملت قـصيدته التـي اعتـذر              بالسحر ، عن عتبه  لسانيعقد  

فيها عن فراقي وهربه مني وتركه أيدي أشواقي آخذة بأطواقي، كنت كلما قرأت فصال أو               

 . )١(" النفاثات في العقدبيتا تحللت عقدي فعلمت أن أقواله

ألن ) غــرض االعتــذار ( الــشاهد القرآنــي هــو منطلــق بنــاء الغــرض    ن ســبق يبــين أ وممــا

 . لصياغة معاني هذا الغرض اإلخوانيوالجماليالشاهد القرآني هو المكون الثقافي 

وأما كتاب القاضي السعيد فقد وقفت عليه قبل كـل كتـاب    :" في رسالة أخرى   ويقول

 أحـسن   رأيـت  وعلما بفضل ما يـؤثر عنـه، ومـا           ، ارتياحا إلى ما يصدر منه     ،وبةوصل في هذه الن   

من نظمه إال نثره، ومن نثره إال نظمه،  وال من آخره إال أوله، وال مـن أولـه إال آخـره، وال نظـرت                

وال سمعت فيه إال بعين الهوى وإال بإذنه، وال قلت إال ما استمهد خاطر اإلنـصاف وقلمـه مـن          

ي حسنه، وال قلت هذه الغاية إال ويعلمني أنها البداية، وال قلـت هـذا البيـت          حسن ال خالف ف   

 .   )٢( A B C D E F z } "وما نريهم من آية"آية القصيد إال تال ما بعده 

و "ومـا نـريهم مـن آيـة       : " عبارات المدح في النص الـسابق منـسوخة مـن قولـه تعـالى              إن

وما نـريهم   " مأخوذة من    قصيدفآية ال "  أم أنتم ال تبصرون   أفسحر هذا   ":من قوله تعالى أيضا   

                                     
 . ٦٨-٦٧: العقول وعقودفصوص الفصول )١(

 .١٥:اآلية: سورة الطور)٢(



 

 
٢٠٨

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

ألن األصل في وصف معقد الـشعر فـي القـصيد أن نقـول بيـت القـصيد، وال نقـول آيـة                       " من آية 

 .)١(" من آيةنريهموما "يمهّد لوضع الشاهد) آية(القصيد، وعلى هذا فلفظ 

وص كاملــة إلــى أن  مــردّ كثــرة اقتــصار القاضــي الفاضــل علــى المقــاطع دون النــص ولعــل

 على بالغة الجملة، أما بالغة الـنص        ة منصب اتهم القدامى ونقاد النثر كانت اهتمام     المدونين

 وألن تـه،  فلم تكن مـن المفـاهيم المعتمـدة فـي شـعرية النثـر وفـي بالغ             والسياق والخطاب

ــز القــارئ لينــتج معــه معنــى    وألن ،تناقــل النــصوص يقتــضي اختــصار األقــوال    المترســل يحفّ

 فإنـه يتحـول وهـو    ذكرص، فحين يكون المتلقي حافظا للقرآن وحافظا للنص الذي لـم يـُ         الن

 . قارئ ومتذكر في آنإلىيقرأ الشاهد في سياقه 

ــى مــن الــشاهد   شتق الفاضــل يــ القاضــي إن ــري   ويدرجــه المعن  يــسوق ثــم فــي قــول نث

 .الشاهد فيكون قد مهّد المتلقي لقبول الشاهد في المقام الجديد

 القرآنــي االقتبــاس مــستعمِالالمــدح الــذي يخــصّ بــه المترســل الــشعر والنثــر  أن ويبــدو  

تعــرف القاضــي الــسعيد وصــول كتابــه    :" يقــولئل الرســاإحــدىيتكــرر فــي الرســائل، ففــي   

 مـن آيـة إال   ـــــــرينا ومـا ي " الـسينية الـسنية     ـــــلت  وقبلهـا وص   ـــــوفائية، المعطوف علـى الفائيـة ال     

إن القاضي الفاضل ال يقتبس من القرآن في كـل رسـالة معزولـة              . )٣( ")٢(" أكبر من أختها   ـيه

 فــي رســائله، فموضــوع تــشبيه كرّرهــا فيبــدو أنــه اختــار موضــوعات اقتباســية و،عــن غيرهــا

 أن وراء هذه الرسائل خطة فنيـة  ويبدو رر، يتكموضوعالشعر والنثر في نطاق المدح باآلية       

 .ا بعينه من القرآنبمقتضاها يختار المترسل لموضوعات معينة شاهد

                                     
 فـي  القرآنـي  يكتـب والـشاهد     ألنـه  القاضـي عبّـر باآليـة        لكـن  المعهود أال يقال آية القصيد بـل بيـت القـصيد             إن)١(

 .ذهنه

 . ٤٨:اآلية. سورة الزخرف)٢(

 . ٥٥: ولفصوص الفصول وعقود العق)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٩

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 ومنـه   ، من لفظة في الشاهد الذي يورده      يشتقها استشهاد القاضي من لفظة      يبين وقد

ووقفـت علـى    :"قوله عن كتاب البن سناء الملك في رسـالة كتبهـا لوالـد ابـن سـناء الملـك                  

 وزاده اقتدارا وداوت جراح خاطري ما فيه مـن الغرائـب       – أسعده اهللا    -الكتاب السعيدي     

  .)١("شأهن إنشاء فجعلهن أبكاراالتي أن

 بــين أمــرين مهمــين هنــا وهمــا الكتابــة الفنيــة التــي     يــربط هــذا الــسياق  فــي القاضــي إن

ــداع  ويــسمىتــسمّى إنــشاء   ــال     ، كاتبهــا منــشئا وبــين اإلب ــر مث ــدال علــى الخلــق علــى غي  ال

مـرة   ويستفيد مما ورد في اآلية الكريمة مـن ورود إنـشاء مـرتين         ، فكالهما إنشاء  )٢(سابق،

 .بفعلها الماضي ومرة بمصدرها

 رســائله فــي القرآنيــة النــصوص إدراج القاضــي الفاضــل يجــد أنــه اتخــذ ائل مطــالع رســإن

 الوظيفـة ركنا من أركان تأليف الجمل، وقد أسهم هذا األمر في تحقيق ثالث وظـائف هـي                 

  تغييــر فــي الموقــف الفكــري والعــاطفي    حــداث يهــدف فيهــا التنــاص إلــى إ   التــي اإلقناعيــة

 هيكـل  ينمـو  بهـا    التـي  البنائيـة  الوظيفـة  و ذائقـة،  ال تجذب التي الجمالية الوظيفة و ،)٣(للمتلقي

 .نظامهاالرسالة و

 : الشاهد النبوي الشريف-٢
ــأســلوب فــي أثــر نبــوي اللحــديث لكــان  - اهللا عليــه وســلم صــلى- الرســول فاب، الكتّ

 .م الكتاب فكالمه قبس يضيء ثنايا كال، الكلمجوامع وقد أوتي ،أفصح العرب

 الشروط التي يجب توافرها في بالغة الكاتب فـي زمـن القاضـي الفاضـل اإلحاطـة                  ومن

 . بكثير من األحاديث النبوية علما وحفظا

                                     
 .٧٧: السابق المصدر)١(

 ).بدع (مادة:  العربلسان)٢(

 .المغرب. م٢٠٠١ .الدار البيضاء. أفريقيا الشرق.١٣١:  عمر أوكان.اللغة والخطاب:انظر ) ٣(



 

 
٢١٠

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 قليل مقارنـة بتناصـه مـع القـرآن الكـريم، وال عجـب               النبوي مع الحديث    قاضي ال وتناص

ؤونـه ويتدبرونـه وهـم      في ذلـك فكثيـر مـن األدبـاء يحفظـون القـرآن الكـريم ويرددونـه ويقر                 

مأجورون على ذلك، أما الحـديث النبـوي فليـسوا متعبـدين بتالوتـه ممـا يجعـل تكـرّر الـنص                

من القرآن الكريم أكثر دورانـا علـى ألـسنة الكتـاب وغيـرهم مـن تكـرّر نـصوص الحـديث،                     

قدســية الــنص القرآنــي وارتفاعــه عــن مــستوى التعبيــر البــشري أحلتــه   " أن وهــو آخــر وألمــر

 .)١"( إليه الكتاب على أنه األنموذج الرفيع الذي يحتذيفينظر ،األولىالمنزلة 

 شواهد تناص رسائل القاضي مع الحديث ما ورد في قوله عن قـصيدة البـن سـناء                 ومن

 وتناوبــت ، روايتهــا فــإن فهمهــا رأس مــال فــي فــصل الخطــابلهمــموقــد تجاذبــت ا:"الملــك

 . )٢("باألقالم نسخها فإنها طيارة ال يقيدها إال الكتا

قيـــدوا العلـــم ":- صـــلى اهللا عليـــه وســـلم - الـــسابق يتنـــاص مـــع قـــول النبـــي فالـــشاهد

 .)٣("بالكتاب

 عن منزلة قـصيدة ابـن سـناء    لتعبير اتخذ القاضي التناص مع الحديث النبوي سببا ل     وقد

 بـل هـي فـي مقـام     ، فمن حقها التقييـد بالكتابـة فليـست مـن عـرض القـول أو رديئـه          ،الملك

 .امقةعال ومكانة س

 فقد ورد الحديث بصيغة اإلنـشاء  ، القاضي الصيغة التي وردت في الحديث النبوي   ويغير

 بـه االسـم     لمفعـول  ا حُـذِف  قـد  بصيغة الخبر عن طريق النفي واالسـتثناء، و        ردوهنا و ) األمر(

ــعووُ) العلــم(الظــاهر  القاضــي علــى خــتم  حــافظ، و)القــصيدة (علــى الــضمير الــدال  ه مكانــضِ

 . الحديث الجر وفي نص القاضي الرفع على الفاعليةيغير أن موضعه ف) ابالكت( بـ كالمال

                                     
 دار. ١ط. ٥٣٦ : محمـود أحمـد الـدروبي      محمـد . الفنية في العصر العباسي حتـى نهايـة القـرن الثالـث            الرسائل) ١(

 ..م١٩٩٠. األردن. عمان. وزيعالفكر للنشر والت

  .٨١: فصوص الفصول وعقود العقول) ٢(

 .١/١٢٧: دهمـان  أحمـد  محمـد  عنايـة .الـدارمي  بهـرام  بـن  الـرحمن  عبد بن اهللا عبد محمد أبو.  الدارمي سنن)٣(
 .النبوية السنة إحياء دار
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 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 وفيـــه ،)١(ديـــب لـــدى األميّـــة التنـــاص مـــع الحـــديث النبـــوي مـــن شـــأنه الداللـــة علـــى عالِ إن

 إدخــال المتلقــي إلــى  يــروم فهــو ، فيــهدرجــة الــشواهد المقيمــة مــن الــنص قيمتــه يكتــسب

 أمــام ،تــب تنــازل عــن ســلطة الكتابــة    الكافكــأن ،فــضاء الــنص باالســتعانة بخطــاب آخــر   

 .)٢( النص النبويةقداس

 شواهد التناص مع الحديث النبوي ما ورد في قول القاضـي عـن كتـاب البـن سـناء            ومن

 بمـا   وا وإال فقـد لهجـ     ، وتقـصير األنـام    ،وال عيب في هذه المحاسن إال قصور األفهـام        :"الملك

 .)٣(" ال يبلغ مدها وال نصيفها وسارت األشعار وطارت بما.. .تحتها ودونوا ما دونها

ــه وســلم  - القاضــي مــع قــول النبــي    يتنــاص ــو أن   ":-صــلى اهللا علي ال تــسبوا أصــحابي فل

 .)٤(" أحدهم وال نصيفهدَّأحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مُ

ــور دعــم يمثــل مــن  لمــا سابق الحــديث الــ مــع إلــى التنــاص  القاضــي ويعمــد ــه وبل  ة لرؤيت

إعــالء منزلــة الكتــاب الــذي بلغــه مــن ابــن ســناء الملــك جعلــه   فرغبــة القاضــي فــي فكــاره،أل

يستحضر الحديث النبوي الذي يدل على عظم شأن الـصحابة، فـال يقـاربهم أحـد ولـو أنفـق             

 .ما أنفق

مـرتين  ) ال( القاضي على صيغة الحـديث النبـوي التـي تحـوي نفيـا غيـر أنـه يكـرر          ويحافظ

في الثانية، وفي هذا مزيـد مزيـة فـي    ) ال(ى، وفي المرة األول) ما(في حين أن الحديث يستعمل    

الحديث الذي نأى عن التكرار، وينحرف القاضي بالصيغة مـن المـذكر إلـى المؤنـث ألن ذلـك                  

 .من متطلبات السياق

                                     
  .٢٠٩:ظاهرة العنوان في شعر العهدين الزنكي واأليوبي) ١(

  .٢٠٩:الخوارزمي بكر أبيالشاهد في رسائل : عراج: لالستزادة) ٢(

  .٩٩ -٩٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ٣(

 زيــن الــدين أحمــد بــن عبــد  . صــحيح البخــاري المــسمى التجريــد الــصريح ألحكــام الجــامع الــصحيح مختــصر)٤(
 .بيروت. م١٩٩٤. ١ط. ٢/٣٤٢: تحقيق محمد سالم هاشم. الزبيدياللطيف 



 

 
٢١٢

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 انفتــاح إشــارة إلــى فيــه إن فــ– وإن كــان قلــيال - فــإن التنــاص مــع الحــديث النبــوي وبعــد

ــدالالت واإليحــا   الرســالة ــة بال ــى عــوالم غني ــاء   عمــل الذلــك إســهامءات، و عل  الفنــي فــي بن

 . )١(الذاكرة بنائا أدبيا

 : الشاهد  الشعري-٣
ــرة تأي      اهــتم     ــه فــي مــرات كثي ــشعر واستــشهد ب ــدا القاضــي الفاضــل بال ــه أو ي  لفكرت

أحـسن الكـالم   "تصويرا لحال ما، وذاك لما للشعر من طاقات تأثيريـة تـؤثر فـي المتلقـين، و          

 كأنــه ر نظــم كأنــه نثــر، ونثــ بــين صــورته قامــتوتــألأل رونقــه، و معنــاه،مــا رق لفظــه، ولطــف  

 ،)٣("الـشعر  مـن   هـذه الرسـالة لـو كـان فيهـا بيـتٌ            أحـسن  مـا : " العـرب تقـول    إنبل  . )٢("نظم

 الثقافيـة،   عهمفهو أهم عنصر في بنية مجـتم      "والعرب عموما يحبون االستشهاد بالشعر      

للـشعر  " وهـذا يعنـي أن       ،)٤("أخـرى   وهو نمط التعبير الـذي شـغلهم عـن التفكيـر فـي أنمـاط                

 . )٥("قوته في البناء اللغوي والمعرفي واإلقناعي داخل هذه الثقافة

 مظاهر ورود الشاهد الشعري مجيئه بنصه أي يكـون التنـاص معـه تناصـا مباشـرا،       ومن

 ومنه ما 

 فــــي قــــول القاضــــي الفاضــــل فــــي ختــــام رســــالة بعــــث بهــــا إلــــى والــــد ابــــن ســــناء ورد

 مـا قالـه البـديع األصـطرالبي وقـد           –يقـصد ابـن سـناء الملـك         _ ك يقـول عنـه      والمملو:"الملك

  : وكتب معهفجمعه شعريا السلطان السلجوقي مجموعا طلب

ــوعي  أرســـــــلت مجموعـــــــا وهـــــــا قـــــــد أتـــــــى ــيلي ومجمـــــــــ ــي تفاصـــــــــ يحكـــــــــ

                                     
  .٢٠٩:الخوارزميبكر  أبيالشاهد في رسائل ) ١(

. ٢/١٤٥: وأحمـد الـزين  ينصححه وضـبطه وشـرح غريبـه أحمـد أمـ         . أبو حيان التوحيدي  . اإلمتاع والمؤانسة ) ٢(
 .صيدا. بيروت. منشورات المكتبة العصرية

 .٢/١٣٦:السابق المرجع)٣(

 . ٢٤: حمادي صمود. التفكير البالغي عند العرب، مشروع قراءة) ٤(

 .٢٧): مقاربة آلليات بالغة اإلقناع(التراث العربي واإلسالمي المناظرة في خطاب)٥(
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 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

ــه  ــا ولكنـــــــــــــــ ــوع   يريـــــــــــــــــك مطبوعـــــــــــــــ ــا لـــــــــــــيس بمطبـــــــــــ ألـــــــــــــف مـــــــــــ

ــن عــــــــــــذري فيــــــــــــه تلقيبــــــــــــه    )١(زهيـــــــــــــد أســــــــــــــقاط المجــــــــــــــاميع  لكــــــــــ

 تـضمين انعكاسـي أي      أو لكنهـا رسـالة داخـل رسـالة فهـي تغـوير              أبيات الوارد   صفالن

 الـنص األول فيـه قـاع ويـنعكس عليـه         فكأن،تضمين نص أدبي في آخر مـن الجـنس نفـسه          

  .)٢(نص آخر

 مظاهر ورود الشاهد الشعري قول القاضي الفاضل في رسالة بعث بهـا إلـى والـد         ومن   

ورد مــن القاضــي الــسعيد كتــاب  :"بــا البــن ســناء الملــك ابــن ســناء الملــك يقــرّظ فيهــا كتا  

 أرض ابلعــي، ويــافوجدتــه طوفــان بالغــة، ومــا قــرأت ســطرا منــه إال قــرأت يــا ســماء أقلعــي،    

 : والتقى الماء على أمر قد قدر

ــة    ــان مهلكــ ــاوز الطوفــ ــاء إن جــ ــدوان   والمــ ــاوز المـــشروع عـ ــدل إن جـ )٣(والعـ

س من نظمه في رسالته، ولم يحوّر فيه، ولم         القاضي الفاضل شاهدا شعريا لي     يدخل    

وهو شاهد متصل بموضوعه، شديد التواشج به؛ فهو يخوض في          ) قال، قول، قيل  (يسبقه بـ 

 سناء الملك حتـى رأى أنهـا جـاوزت المـألوف، وهـو بهـذا يـدل القـارئ علـى قدرتـه            ابنبالغة  

 . في مواضعها المناسبة لهارسهاعلى استجالب الشواهد وغ

اهر المناسبة في استحضار الشاهد الشعري ما يحويه مـن نغـم ففيـه قـرب                 مظ ومن   

  ".المشروع جاوز إن والعدل" تقابل  "الطوفان جاوز إن والماء"  فـالتشطير،من 

 وال غـرو فـي ذلـك      ، إلحاح القاضي على المـاء ومـا يتـصل بـه فـي المقطـع الـسابق                 وأجد   

 .   لغةفالماء من المواضع االستعارية المشهورة في ال

                                     
 .١٩٠-١٨٩: الفصول وعقود العقولفصوص)١(

 .تونس. م٢٠١٠. ١ط.دار محمد علي للنشر. ٩٩-٩٧: محمد القاضي وآخرون. د. معجم السرديات: انظر)٢(

 .١١٦:السابق المصدر)٣(



 

 
٢١٤

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
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 ورد الــشاهد الــشعري مبتــورا أي شــطرا واحــدا؛ ولعــل هــذا عائــد إلــى شــهرته،     وربمــا   

وتمام معناه، ومناسبته للقيام بما يريد الكاتب، ومنه قول القاضي الفاضل من نص بعث به         

وأمــا اعتــذارك عــن معلمــك القاضــي الــسعيد فــي كونــه فــارقني  :" األشــرفاألجــل ابنــهإلــى 

وقـدني، فهـذه حجـج ملفقـة علمـك إياهـا، فإنـه يعلمـك الـسحر ولكـن                    فأرّقني وأوحدني فأ  

 ســحارةســحر البيــان، ومــا أحــق أقوالــه أن توصــف بمــا وصــف بــه ابــن المعتــز كتابتــه بأنهــا      

 . )١ (" يجد البليغ معارضتها في اإلمكانفالتحكم عقد اللسان، 

"  كتابتـه بأنهـا      بمـا وصـف بـه ابـن المعتـز         :"  النص بقوله  لفاضل سبق إيراد القاضي ا    لقد   

وهــذا يــشير إلــى رغبتــه فــي اإلقنــاع بجمــال كتابــة المرســل إليــه، وذلــك بتخلــي القاضــي عــن  

الكالم وترك المجال لغيره ممن هو أفصح منه، كما أن إدخال قول ابن المعتز أسهم في                

 . بناء الفاصلة السجعية

لمــدح ألن  استـشهاد القاضـي بــنص فـي المـدح مــن كاتـب آخـر يــضاعف مـن داللـة ا        إن   

 .الممدوح يصبح محل مدح من الكاتب ومن قائل الشاهد األول في آن واحد

 واحـد فـي إحـدى رسـائل القاضـي الفاضـل مـا ورد فـي                  طر مـا سـبق مـن إدخـال شـ          ومثل

فعلمت أن أقواله النفاثات في العقد، وأن من وجـد منهـا مـا وجـد،               :"النص السابق حين قال   

 ،ا أن يقــضى عليــه بــالمحتوم وهــو حاضــر بحــضرتي  مــا فقــد منــه مــا فقــد، ومــا هــرب إال خوفــ   

 دون أســرتي، وهــذا عــذر أســتحى أن يقولــه فقلتــه عنــه، وخجــل أن حــسرتيفينفــرد بتجــرع 

 أيـن للوجـه الجميـل      ومـن  ما عليه واهللا عتب وال ذنب،        ،يجعله عذره فعذرته عند نفسي منه     

 .)٢("ذنوب

                                     
 :والشطر من قول ابن المعتز. ٦٨-٦٧:السابق المصدر)١(

. دار المعـارف . ٢/٣١٦:تحقيـق محمـد بـديع شـريف    . أشعار األمير أبي العباس عبد اهللا بن محمد المعتز      ديوان
 .القاهرة. م١٩٧٧

 :ل أبي فراسوالشطر من قو. ٦٩- ٦٨: الفصول وعقود العقولفصوص) ٢(
 . بيروت. دت. دار صادر.٤٤: أبي عبد اهللا الحسين بن خالويهواية ر. أبي فراس الحمدانيديوان



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٥

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 بالغة الـشاهد    أما ،اعية للجملة  بالغة الجملة تقتصر على المكونات المادية واإليق       إن   

 مثـل قـول أبـي فـراس الـسابق           ،فتأخذ بالغة الجملة ثم يضاف إليها بالغة المستشهد منـه         

فهـذه الجملـة حـين نقلـت مـن          ) ومن أين للوجه الجميل ذنوب    (فجملته تحولت إلى حكمة     

 .موضعها األصلي أصبحت حكمة فبالغتها بالغة خطاب وتفاعل بين السامع والقارئ

لينفــي عــن  " ومــن أيــن للوجــه الجميــل ذنــوب   " القاضــي قــول أبــي فــراس    ويستحــضر   

 مهما قلّ، وقد أسهم إحضار الشاهد في صبغ آخر الفقرة بصبغة إيقاعية             عيبصاحبه أي   

 . يمكن القارئ أن يترنم بها

وهذا أمـر يـوحي بنـزوع    ، الرسالة السابقة يرد التناص مع الـشطر فـي غيـر موضـع          وفي   

 القـول فـي     يالكتفـاء بالبنيـات الـشعرية الـصغرى التـي تحـوي معنـى تامـا، وتقـوّ                 القاضي إلـى ا   

 .  يتحدث عنه الكاتبيالمعنى الذ

 )١(واإلخوانيـات  الغـزل  بـين  عُقِـد  ا فـي الرسـائل مـ   الشعري الشاهد تحويل وجوه  ومن   

 هــذا اليــوم وصــل كتــاب القاضــي الــسعيد إلــى  وفــي:" ورد هــذا فــي قــول القاضــي الفاضــل قــدو

 هنا كيـف أن الكاتـب اشـتق مـن فعـل إخبـار        الحظ ،"ها فوصل إلى العين منه إنسان     دمشق

 إلـى العـين منـه إنـسانها وتبـوّأ           فوصـل  ":وصل الكتاب فعلَ المـدح والتعبيـر عـن اإلخوانيـات          

 والطريق ما أثرت فيه أثرا يـنقص        ، وهو مكانها وأحواله سارة بجسمه     ،من النفس مكانها  

  : الكتاب كما قال المجنونمن نشاط عزمه، وكان معي هذا

)٢( مـــــن مـــــصر إليهـــــا أعودهـــــا فأقبلـــــت  ليلــــــــى بــــــــالعراق مريــــــــضةوخبّــــــــرت 

                                     
 الغزل في بعـده العفيـف الـصادق تعبيـر عـن      ألن حادث؛ الغزل واإلخوانيات  بين التجاور في أصل المعنى      إن)١(

 وقـد  هو تعبير عن الوجدان في العالقة بين الرجل والمرأة،       ، لكنه ليس من اإلخوانيات    والوجدان العاطفة
 . في اإلخوانياتأدرجه المترسل الشاهد من الغزل وأخذ

 جمـع وتحقيـق عبـد الـستار أحمـد      .والبيـت فـي ديـوان مجنـون ليلـى      . ١٧٣: الفصول وعقود العقول   فصوص) ٢(
 .قاهرةال. م١٩٧٩.  مكتبة مصر.٨٦:فراج
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 . بليلى وشبه نفسه وهو يقرؤها بالمجنون يزور محبوبتهالرسالة القاضي شبه فقد

 شــواهد التحويــل مــا ورد فــي قــول القاضــي الفاضــل فــي رســالة كتبهــا لوالــد ابــن  ومــن    

 هــذا صــحبته الــديم، وســبّح  وصــاحبنا ":فيهــا كتابــا البــن ســناء الملــك ســناء الملــك يقــرّظ  

 أو فـيم نثـر بمدحـه ونظـم، مـا اسـتأنس إال بنفـسه،        ،بحمده القلم، وكبّر له وهلّل فيما رقم  

ــاع بهــا القلــوب           ــي تب ــرى،وال أخــرج مــن كــيس فكــره النقــود الت ــرى وال ن وال رأى مثلهــا وال ي

 . )١("وتشترى

دحيا في صورة محسّة مـن معنـى مـدحي فـي صـورة محـسّة مـن          معنى م  كاتب ال ولّد    

 بفضل االستـشهاد    حول وجعل الصورة قالبا تعبيريا يمكن أن يت       ، المتنبي الطيبشعر أبي   

فقـد اسـتعملها المتنبـي أول مـرة ثـم           ) نقود الفكر تبـاع بهـا القلـوب وتـشترى         (الرسائلي إلى 

فــة تحويــل للــصورة الحــسية     التــصويرية وظيا فكانــت وظيفتهــ اســتعمالهاأعــاد القاضــي  

 . الملموسة إلى عبارة مثلية يمكن أن تسير في االستعمال

 سبق مثاالن داالن على تحويل األغراض مما كانت عليه الشواهد فـي سـياقها        ما إن   

 .  جديداقاألصلي إلى سي

 : الشاهد المثلي-٤
متد بقاؤها قرونـا    وي سريعا بين الناس    تنتشر المشهورة، فنون التعبير    برز أ من األمثال

 المثـل   سـلطة  يـه  عل تـضفي  و تعبيريـة،  طاقـة  نصوص تمـنح الـنص الـذي تـرد فيـه             وهي ،طويلة

مــن أجــل  "  األمثــالأن العــسكري ويــرى )٢("وظيفــة حجاجيــة عقليــة  " ولهــا ، قائلــهوخبــرة

الكـــالم وأنبلـــه، وأشـــرفه وأفـــضله، لقلـــة ألفاظهـــا وكثـــرة معانيهـــا، ويـــسير مؤونتهـــا علـــى  

                                     
 .٨٠:السابق المصدر)١(

 . ٢٥٤/ ١ج:حسن المودن.  المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجيدور) ٢(
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 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 عجائبها أنها مـع إيجازهـا تعمـل عمـل     ومن ،ر عنايتها وجسيم عائداتها   كثي عالمتكلم م 

 .)١(" روعة إذا برزت في أثناء الخطاب ولها ،اإلطناب

 حــضور بـــيّن فــي األدب العربــي؛ فهـــي ال تنفــك تواجــه المتلقـــي فــي مختلـــف       ولألمثــال 

رية النصوص،وال غرو في ذلك؛ فهي مرآة عاكسة لكثير مـن األوضـاع االجتماعيـة والحـضا               

 .في الحياة

 بعـض األمثـال ووضـفها       ورد المدروسـة أجـده أ     ل أنظر إلى رسائل القاضي الفاضـ      وحين

 : هياألمثلة الجنس األدبي قليل وهذا ورود أن إالفي خطابه 

 .تحللت عقدي-١

 . وال أخرج إال من كيس فكره-٢

 . األحمرالحسن -٣

لقاضـي الفاضـل فـي تركيبـه         األمثال لم يرد شيء منهـا بـصورته األصـلية بـل غيّـر ا               وهذه

 .ولو تغييرا يسيرا

 النفاثات قوالهتحللت عقدي، فعلمت أن أ:" األشرفل قال في نص بعث به إلى األج       -١

 . )٢("في العقد

وهـو مثـل يـضرب    " وتحللـت عقـده  "مـأخوذ مـن المثـل    " تحللت عقدي   "  بداية الجملة  إن

 .)٣(للغضبان إذا سكن غضبه

                                     
 خـرج أحاديثـه     .أحمـد عبـد الـسالم     . ضبطه وكتب هوامشه ونسقه د    .أبو هالل العسكري  : األمثال جمهرة) ١(

لبنـان،  . يـروت م ب١٩٨٨هــ  ١٤٠٨. ١ط.دار الكتـب العلميـة   .١/١٠:أبو هاجر محمـد سـعيد بـن بـسيوني زغلـول           
م، والمزهر فـي  ١٩٨٤ه ١٤٠٤. دط. يةدار الكتب العلم . ١/٢٧٤:ابن عبد ربه  . وللقارئ أن يراجع العقد الفريد    

. م١٩٩٨. دار الكتــب العلميــة .١ط. ١/٣٧٥: تحقيــق فــؤاد علــي منــصور  . الــسيوطي. علــوم اللغــة وأنواعهــا 
ــروت، وصــبح األعــشى فــي صــناعة اإلنــشا     دار . ١ط. ١/٣٤٧: علــي طويــل تحقيــق يوســف  . القلقــشندي. بي

 .بيروت. م١٩٨٧. الفكر
 .٦٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ٢(
 .بيروت. م١٩٨٨. ١ط. ١٩٥/ ١:تقديم حسين زرزور. الميداني. مجمع األمثال) ٣(
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ــة،   ورد     ــل العقــد بعــد انعقادهــا         المثــل فــي صــيغة خبري ــة ذكــر تحل  وقــد أتــى فــي بداي

 فإني لمـا قـرأت كتابـه وتأملـت قـصيدته      ، بالسحر من كتبه، عقد لساني عن عتبه   وقد:"قائال

 بـأطواقي، كنـت كلمـا    آخـذة  ، وهربه مني وتركـه أيـدي أشـواقي   ،التي اعتذر فيها عن فراقي 

 ". العقد فيات قرأت فصال أو بيتا تحللت عقدي، فعلمت أن أقواله النفاث

 تحللـت " فــ  المثـل،  مـن  انطالقـا  الجملـة  أسـلوب  الفاضـل بنـى   القاضـي  أن القارئ   يلحظ   

 النفاثات في العقد، مما يـشير إلـى أهميـة المثـل فـي الفقـرة، فقـد                    لجلب ذلك ودعاه" عقدي

أبان عن مراد الكاتب وجعله يستدعي شاهدا مـستفادا مـن القـرآن الكـريم لـه صـلة وثقـى           

 ).عقدي(الواردة في ) لعقدا(بلفظة 

تحللـت  :ثـل فأصـل الم ) مـن ( مال القاضي في المثل السابق إلى الحذف فقد حذف           وقد   

 .من عقدي

 أتكلـف فـأزعم     ولـست  ، هذا رغبة من الكاتب فـي الوصـول الـسريع إلـى المعنـى              وفي   

 . من جهة أخرىالرسالة جمالية مقاصد الترسل من جهة ومعأن لذلك مالءمة 

 فـي  قـوة  وقـد زاد المعنـى       ، القاضي المثـل الـسابق مناسـبا لفحـوى الرسـالة           جلب وأرى   

 . في المتلقيتأثيرال

 األمثلــة التــي وردت فــي رســائل القاضــي الفاضــل مــا جــاء فــي قولــه عــن ابــن ســناء   ومــن

 وصـبّحته الـنعم، وسـبح بحمـده القلـم، وكبّـر لـه وهلـل                 ،وصاحبنا هذا صحبته الـديم    :"الملك

 ، نثر بمدحه ونظم، ما استأنس إال بنفـسه، وال رأى مثلهـا، وال يـرى وال نـرى                 أو فيما  ،فيما رقم 

 .)١(" فكره النقود التي تباع بها القلوب وتشترىسوال أخرج إال من كي

ــول ــيفقـ ــره    :"  القاضـ ــيس فكـ ــن كـ ــرج إال مـ ــل  " وال أخـ ــن   "عكـــس للمثـ ــذا مـ ــيس هـ لـ

 .)٢("كيسك

                                     
 .٨٠: الفصول وعقود العقولصفصو) ١(

 .٢/٢٢٣:مجمع األمثال) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٩

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 باستعمال المثل، وقد ميةالكال القاضي في النص ذاكرة المتلقي فيختار آلته         ويخاطب

 .تخلى عن صوته واعتاض عنه بصوت آخر يلبي ما في نفسه

 أتـى المثـل فـي صـيغة خبريـة منفيـة، واسـتعمله عتبـة ليخـتم بـه إحـدى فقـر الثنـاء                           وقد

 تـشعر  فلـست  ولكنـه غيـر طريقتـه،      نفـي،  ال سـياق  علـى  القاضي العبـارة     وأبقىعلى صاحبه،   

 .ستيعاب القاضي المثل وقدرته على توظيفه في نصوصهبنبوّه، وفي هذا داللة على ا

 على أسلوب المثل ة الفقرتبن فهنا لم  ، توظيف هذا المثل عن المثل السابق      ويختلف

 كمـــا فـــي المثـــل الـــسابق، بـــل أتـــى المثـــل فـــي درج الكـــالم دون أن يـــؤثر فـــي البنيـــة وحـــده

 .اإليقاعية للفقرة

فنقــل الكــالم مــن " يس هــذا مــن كيــسكلــ" فــي بنيــة المثــل األصــلية لقاضــي غيّــر اوقــد

خطاب إلى غيبة، ومن جملة اسمية منفية إلى جملة فعلية منفيـة، وبنـى المثـل علـى النفـي                    

 الفعـل   زاد، و )ال(النفـي بــ     ) لـيس (واالستثناء، وكان مبنيا على النفي فقط، واستبدل بالنفي بـ        

 التغييـر  ذا وهـ  ،ابإلى اسم بعد أن كانت مـضافة إلـى ضـمير الخطـ            ) كيس( وأضاف   ،)أخرج(

 فقــد بنــى الفقــرة كلهــا علــى ضــمير الغيبــة،  ، مقــصد القاضــي مــن الرســالةتأكيــدأســهم فــي 

 لـم   عـل فكان من المالئم التحوير في بنية المثـل وإعـادة كتابتـه ليناسـب المقـام، وهـذا الف                  

  فالتغيير لم يبتعد كثيرا عن األسـلوب الـذي  أتـى   ،يُلغ حضور عبارة المثل األصلي من الذهن  

 .عليه المثل األصلي

 في الفقرة وجاء ملتحما فال نشاز - مع ما لحقه من تغيير - انصهر المثل السابق  لقد

 .  )١(ايلحظه المتلقي وال فجوات يحس به

 القاضــي فــي رســائله مــا كتبــه إلــى والــد ابــن ســناء الملــك   لها األمثــال التــي اســتعمومــن

ــي كتــاب القاضــي الــسعيد أبقــاه اهللا    وقفــت:"قــائال وعلــى الورقــة المــسودة فرأيــت الجــد     ل

 ورأيت مطالع القصائد فرأيتها     ، والروض األنضر  ، والعيش األخضر  ، األحمر والحسناألبيض  

                                     
 .٩٨:الخوارزمي كرب أبي رسائل في الشاهد: لالستزادة حول ذلك راجع) ١(



 

 
٢٢٠

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

ــعيدة  ــعيدية سـ ــالع سـ ــدة ،مطـ ــادئ كعواقـــب حميـ ــا   ، ومبـ ــواتح حـــسن كـــل بيـــت منهـ  وفـ

 .)١("قصيدة

 وفعــل. )٢("الحــسن أحمــر  " وهــو مــأخوذ مــن المثــل    " والحــسن األحمــر  "  هــو والمثــل

 لأللـوان التـي سـاقها فـي الفقـرة وهـي       مراعـاة  فقـط ) ال(القاضي في المثل قليل فقد عرّفه بـ    

 .، وهو تغيير محدود يالئم السياق الذي ورد فيه)ال(معرّفة بـ

 ومـا  - مع قلة ورودهـا  - األمثال توظيف من تمكّن سبق يبين أن القاضي الفاضل       ومما

معنى وزيادة إفادته، وأعـاد كتابـة شـيء منهـا      أسهم في تركيز التوظيفاتحويه من دالالت   

 .لتناسب المقام

 :وظائف الشاهد في رسائل فصوص الفصول وعقود العقول
 داخـل  نـوع  مـن       كبرى من الوظائف ال   نوعان يكن جنسه األدبي     مهما نص أدبي    لكل  

 ليبنــي الرســالة مــن الــداخل مثــل   يــرد الــشاهد األدبــي  فــي ســياقنا هــذا   أن أي ،الــنص نفــسه 

 ونــوع ، الــنص وتجويــده تحــسين الــشاهد فيهــا  ومهمــةوظــائف اإليقاعيــة والتحــسينية   ال

 بمنزلة الشاهد من الثقافة األدبية التي ينتمي إليها القارئ؛ ألن لكـل نـوع مـن          مرتبطسياقي  

 فاالستـــشهاد بـــالقرآن يختلـــف عـــن االستـــشهاد ، ثقافـــة القـــارئفـــي أثـــراأنـــواع الـــشواهد 

ــاع، وعنــدما نريــد أن ن  بالــشعر، فمــثال نــستعمل الــشاهد   ـــخاطب القرآنــي لإلقن  فــي القــارئ  ــ

 .الشعر باالستشهاد إلى نميل فإنناالحماسة 

 الشاهد في بنية الخطاب يعني أن الكاتب يأخذ اآلية أو قطعة منها أو صدرا               إدراج إن   

من صـدور األبيـات أو عجـزا مـن أعجـاز األبيـات ويزرعـه فـي خطـاب ذي فواصـل وذي قـرائن               

                                     
 .١٠٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ١(

ــصل) ٢( ــال   فـ ــاب األمثـ ــرح كتـ ــي شـ ــال فـ ــري  .  المقـ ــد البكـ ــو عبيـ ــد   . أبـ ــاس وعبـ ــسان عبـ ــق إحـ ــدتحقيـ  المجيـ
 .م بيروت١٩٥٨. ٣٤٤:عابدين



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢١

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 العبــارة األخيــرة فــي اآليــة أو   تحــوّل ف،لفاصــلة أو القرينــة فــي ذلــك الــنص المجلــوب   تنــاظر ا

 :  ومنها،)١( الضرب إلى بنية سجعية في خطاب الرسالةفي أويحوّل الروي في العروض 

ــا الــسينية الــسنية ومــا يُ وصــلت" ــا  ومــا ، مــن آيــة إال هــي أكبــر مــن أختهــا   رِين  يجلــو علين

 .)٢("وبـختهاعروسا إال وقد جمع بين حسنها 

 وفـي   ، يقـدّ اآليـة علـى قولـه هـو          بأنـه  فأوهمنـا  الـشاهد الـسابق      فـي  الكاتب   تصرّف     لقد  

 يجلـو علينـا   ومـا  ": الذي يـسبقها فقولـه  الرسالة ابالحقيقة أن اآلية جاءت لتنصهر في خط      

 وعبـارة  ،هـو أصـل الكـالم الـذي صـنعه الكاتـب      " عروسا إال وقد جمع بـين حـسنها وبــختها    

 بالغـة الجملـة االقتبـاس    فـي  وهذا دال على أن ما يـسمى        ، هي التي جلبت من أختها     )بختها(

 .هو في الحقيقة ليس اقتباسا في الجملة بل هو اقتباس في الخطاب

 ؟)وبـختها(لماذا ال تكون اآلية هي التي استدعت السجعة :  أن نسألولنا

 أو كان األصل فـي  ،د منه نص جديد أكان األصل في السياق النص المجلوب يولّ       سواء 

ــا    ــروي وبــين     ،الــسياق الــنص الجديــد يطلــب نــصا مجلوب ــا الحــالتين العالقــة بــين ال  ففــي كلت

القرينة في الرسالة ليست عالقة جملة بجملة بـل عالقـة مكـوّن خطـابي بمكـوّن خطـابي             

 علـى أنـه     ـمجلوب ويقرأ النص الـ    ، هذه البنية ينسى السياق األصلي     يطالع حين فالقارئآخر،  

 . من النص الجديدجزء

 هـــذه الوظـــائف فمـــن حقـــق تالتـــي األدبـــي شـــكل مـــن أشـــكال الكتابـــة  الـــشاهد إن   

 يأخـذ الـشاعر شـطر    كـأن  ، فـي الـنص النثـري     لة القافيـة إلـى فاصـ      تحويـل الجمالية ما يرد في     

 الـنص األدبـي     ـجميل الـشاهد تـ    ـاية وغـ  ، تصبح فاصلة مع فاصلة موجودة في النثر       هبيت قافيتُ 

  : الفاضلكقول القاضي

                                     
 .٤٢٠:الرسائل األدبية ودورها في تطوير النثر العربي: انظر) ١(

 .٥٥: الفصول وعقود العقولفصوص) ٢(



 

 
٢٢٢

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 ، وال تحـول بينهـا وبـين خـدور العـز والـشمم             ، أن الموت أكـرم نـزّال علـى الحـرم          ولوال"

 فــــــيهن بــــــأطراف الــــــصبر يأخــــــذ وال ،ومــــــن العجــــــز أن تبيــــــت الرجــــــال تبكــــــي النــــــساء 

  . هنا تجميليةفالوظيفة)١("واإلنساء

 فيــه هغايتــ المترســل داخــل الــنص بيتــا    درج يُــأن البنائيــة الوقــف، أي  وظــائف الومــن   

التــرويح عــن القــارئ بالفــصل بــين مقطعــين نثــريين لكــسر الرتابــة التــي يمكــن أن يحــدثها   

 نــسقا نــسق الــنص لتــستبدل بــه  يُوقــف الــذي هــو فالــشاهد الــشعري ، القــارئيحالنثــر، وليــر

ــد      فــي وشــاهد هــذا مــا ورد   ا،جديــد  رســالة كتبهــا القاضــي الفاضــل يعــزي فيهــا بوفــاة أم ول

 وفــي هــذا ، جــاء منــهب بموتهــا فــي جــواب كتــالمــهبــت إليــه أع كتوكنــت"القاضــي الــسعيد 

"  وماذا أبكت وماذا أنكـت ، ماذا فجعت وماذا أوجعت    هللالشهر ماتت أم ولد المملوك فيا       

 ، ألن العجـز ال يـتالءم والـسياق     العجز بـ  أتي وال يـ   ،" الحيـاء لهـاجني اسـتعبار      ولـوال  ":ثم يقـول  

 الــصدرياق فــي رثــاء األم لــذلك يقتــصر علــى  والــس،فــالعجز فــي الغــزل والبكــاء علــى المــرأة 

 .)٢(" الحياء لهاجني استعبارولوال"

 لـن : " أكـده القاضـي الفاضـل قـائال    وقـد  النثر بالـشعر  س هو إيقاف نفَ الوقف أن   ونلحظ 

 ."يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار

 لـيس   لكنـه  ،يـر أيـضا    الثـاني لجر   البيـت    لقد والـى القاضـي شـيئين لـم يكونـا متـواليين، ف             

 ،لــوال الحيــاء لهــاجني اســتعبار :  المترســل القرينــة أو الفاصــلة بــين ن فقــد ضــمّ،عجــز البيــت

 .لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار: وبين

 إذ يمكــن للــشاهد أن يــؤثر فــي الــسياق  ؛ تحــاورصــلة صــلة الــشاهد بــالنص الجديــد  إن   

 يــؤثر فــي الــشاهد فيغيــره بمــا تقتــضي  أنسياق الجديــد  ويمكــن للــ،الجديــد فيوجّــه فواصــله

 .فاصلة السياق

                                     
 .٢٠٩:السابق مصدرال)١(

 .٢٠٩:السابق المصدر)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٣

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 القاضــــي الفاضــــل فــــي رســــالة بعــــث بهــــا إلــــى ولــــده األجــــل  قــــول مــــا ســــبق ومثــــل   

 .)١("وقد تمنى المليحة بالطالق، وعقائله المليحة ال تطلق وال تطاق:"األشرف

فـي بنـاء الفاصـلة      أسـهم   " وقد تمنـى المليحـة بـالطالق      :" الشاهد المجلوب في النص    إن

 المترســل جملــة مختومــة بــالحرف  عليهــا ويعطــف تامــة،علــى حــرف القــاف، فهــي جملــة  

  . كالشاهد السابق في توجيه الفاصلة والتأثير في النص الجديدلشاهدنفسه، وهذا ا

فجـاء بـالنجم مـصفودا مـن        ":  الملـك  اء أيضا قـول القاضـي عـن رسـالة البـن سـن             ومثله   

ول مــن كثـب، ولــم ينـالوا مــا أرادوا بعــد الجهـد والطلــب، وال ظفــروا    األفـق وجــاء النـاس بــالق  

 .)٢("بهذه العيون بوجه وال سبب

ــة    ن      إ ــين األجنــاس األدبي ــداخل ب ــشعري يُ ، الرســالة مــوطن الت ــشاهد ال  مــن نقــل فال

جنس أدبي هو الشعر إلى جنس أدبي هو النثر عبر القافية فهي التي تتحول من عالمة دالة           

 . هو النثر الفنيآخرو الشعر إلى عالمة دالة على جنس على جنس وه

 يقرّظ قصيدة سينية البـن سـناء     وهو ورد في قول القاضي الفاضل       ما   ويماثل ما سبق    

 فاالقتبـاس مـن آيتـين    )٣(" ويكـون بعـضها لـبعض ظهيـرا    ، البالغة أكثر نفيرا  نلتكو":الملك

ال يـأتون   (: والثانيـة )٤( )أكثـر نفيـرا  وأمـددناكم بـأموال وبنـين وجعلنـاكم      (:الىهمـا قولـه تعـ   

 أنهمـا  ى والذي سوّغ للكاتب ذكرهمـا عـالوة علـ   ،)٥( )بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

 ).نفيرا و ظهيرا(يؤيدان المعنى السجعُ الذي يبدو واضحا بين 

 هـي  احـدة  و سـورة  ولكنهمـا مـن      ، سـياقين قـرآنيين مختلفـين      بـين  القاضي جمع    لقد  

 فاآليتـان ليـستا مـضمومتين وال متتـابعتين،     ، وصنع مـن اآليتـين بنيـة إيقاعيـة      ،اإلسراءسورة  

                                     
 .٥٦:السابق المصدر)١(

 .٧٨-٧٧:السابق المصدر)٢(

 .٥٩: السابق المصدر)٣(

 . ٦:اآلية: اإلسراء سورة)٤(

 . ٨٨:اآلية: اإلسراء سورة)٥(



 

 
٢٢٤

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 وهــذه البنيــة اإليقاعيــة تــذكرنا    ، وصــنع منهمــا معــا بنيــة إيقاعيــة    هماولكــن القاضــي أخــذ  

 .باألصل

 اختيــار ابــن ســناء الملــك مــن كتــاب ن يــرد فــي قــول القاضــي الفاضــل عــآخــر   وشــاهد 

السعيد من كتاب الحيوان للجاحظ فقـد نفـخ مـن روحـه فـي       وأما اختيار القاضي    : "الحيوان

ــراح،    بــه بعــدما كــان نــسيا وذكّــرروح حيــوان أبــي عثمــان وأطلــق كتابــه مــن محاصــرة االطّ

 .)١(" وأعاره شبابا  وقد بلغ من الكبر عتيا،منسيا

 مــن ســورة مــريم مــن قولــه  ين اإليقاعيــة مــن الــشاهدللبنيــة توليــد اق هــذا الــسيففــي   

  :تعالى

قــال رب أنــى : ( ومــن قولــه تعــالى)٢()قالــت يــا ليتنــي مــت قبــل هــذا وكنــت نــسيا منــسيا  (

 .)٣()يكون لي غالم وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا

ــوال: " القاضــي الفاضــل قــول الــصدور واألعجــاز إلــى جمــل مــسجّعة    تحويــل ومــن  أن ول

 ومـن العجـز أن   مم،العـز والـش   وال تحول بينهـا وبـين خـدور          ،الموت أكرم نزّال على الحرم    

 لبكـى المملـوك ونـاح       ، وال يأخذ فيهن بأطراف الصبر واإلنـساء       ،تبيت الرجال تبكي النساء   

 .)٤("وشكا وباح

 ،صـدرا أو عجــزا : فـي شـطر تـام أي   ممــثال يجلـب الـنص الـشعري    تـب   أن الكافـنلحظ     

 أكـرم  (هوخبـر ) وتالم (أ جملة مفيدة فيها مبتد    هذه"  نزّال على الحرم   أكرم الموت":مثل

 ).نزّال على الحرم

                                     
 .٢١٥:السابق المصدر)١(

 .٢٣: اآلية: مريم سورة)٢(

 .٨: اآلية: مريم سورة)٣(

 .٢١٠-٢٠٩:السابق المصدر)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٥

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 جـزءا مـن جملـة مفيـدة فـي الخطـاب بعـد         ويجعلها السابقة الكاتب الجملة    يجلب     

 بــل ، مفيــدة وحــدهايــست كانــت جملــة مفيــدة فــي ســياقها األول، وفــي الــسياق الثــاني ل أن

ثـم يعطـف عليهـا      ) أن( وتكـون اسـما للناسـخ        ، كلها جملة مفيـدة فـي بنيـة شـرطية          تصبح

 أيـضا فـي سـياقها األول    وهـي " مم تحول بينها وبين خدور العز والـش وال" آخر   صدرا لكاتبا

جملـة  ) مم خـدور العـز والـش      ين وب بينها(و ،)فاعل( وهي   ،)فعل( تحول   :جملة فعلية مفيدة  

 اســما وجعلهــا مفيــدة جملــة وكانــت أخــذها مــن ســياقها  تــب فالكافيــه،ظرفيــة مفعــول 

 والوحــدتان العروضــيتان كلتاهمــا تــصبحان   ،  الناســخمعطوفــا علــى االســم األول اســم أن  

 ...."لبكى"مركبا غير مفيد في الجملة النثرية ألنه ينتظر جوابا وهو 

  فيصبح غير مفيد في السياق يجلب جملة مفيدة في سياقها األصلي ن كاما إن        

الجملـة   إذ أصبح اسما لناسخ وينتظر اإلفادة من جواب الشرط وبذلك تلتحم          الجديد،

 . السياق الجديد معنى نحويا جديداويعطيهافي السياق الجديد 

 أو زرع جــزءا زرعــه الــذي أداه القاضــي الفاضــل حــين جلــب شــاهدا قــديما ومــل العإن    

منه في نص جديد يفرض على المتلقي ضرورة استيعاب أهداف توظيف النص الجديد التـي        

 .يرمي إليها

 عمــل ضــروري فــي الرســائل التــصوير والتــصوير،ئف فهــو     وأمــا النــوع الثــاني مــن الوظــا

العقـل  " وغيرها، فاستثماره في النص يجعله أكثر صدى في نفـوس المتلقـين، ومعلـوم أن             

 ــــن  م ـــــحــــة  يعلـو علـى أجن     ـما الالمـادي إنـ    ـي ف ـحلقال يستغني عن الصورة تماما، وأنه حين ي       

 .  )١( "ـــصــورال

 التخييــل، علــى فقــد اعتمــد التــصوير،فاضــل اســتثمار لوظيفــة  رســائل القاضــي الوفــي    

 أجـدر هـذه القـصيدة    ومـا : "ومن شواهد ذلك ما ورد في قوله عن قصيدة البـن سـناء الملـك        

 وبالوصول إلى مصر ودونه ما شـاءت األقـدار     ،أن تكون كأختها في الهناء باألمر غير الواقع       

                                     
 .م١٩٨١. ٢ط. دار األندلس.٢٧٤ :. مصطفى ناصف.الصورة األدبية) ١(



 

 
٢٢٦

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 الـسماء بهـم   وأتـت  ، ووقـف أمامـا  خلفـا ا  وبالجملة إن أهل هـذه الـصناعة وقفـو     ،من الموانع 

  المقتطـف  هـذا المقطـع      إن  )١(.". وإن تقدموا وتقدم وإن تأخر     خروا وتأ ،دخانا وأتت به غماما   

 واآلية ال تمثـل    ، مدح المخاطب وذم الناس    ،من اآلية جاء في مقطع يجمع بين المدح والذم        

 فــي دخل مـن اآليــة يــ لمــأخوذ االــشاهد ف،إال نـصف الــصورة يقابلهــا نـصف ثــان تمــام المقابلـة   

فتـصف المخاطـب بالخـصب    ) المقابلـة (إطار مقابلة تجمع بين الصورة والمحسن المعنـوي       

وبــين األرض التــي ينــزل ) قــصيدة( ولهــذه األمــور رمزيــة الــصلة بــين األدب  ،والغيــث والعطــاء

 ذلك الدخان وهو عالمة مـن عالمـات         يقابل وتصف غيره بالهباء، و    تخصب،عليها الغمام ف  

 .الجدب والجفاف والصورة التي ال فائدة منها

 التـصوير مـا ورد فـي قـول القاضـي عـن قـصيدة                وظيفـة  ا    ومن الشواهد التي برزت فيهـ     

والقصيدة األولى السينية ما وافقها كما ذكر القاضي السعيد زحـل فـي        :"البن سناء الملك  

عنــدي إلــى أن  وتــأخرت ، بــل يقــوم المــشتري أحــسن القيــام فــي قــضاء حقوقهــا  ،طريقهــا

 ولــو ، ويكــون بعــضها لــبعض ظهيــرا  ،ســيرتها مقترنــة بالغايــة لتكــون البالغــة أكثــر نفيــرا   

 وكـان يوسـف عروسـها قـد قـال لهـا         ،أنصفناها لكان أدنى ما فيها من بيت يعمـر ألـف بيـت            

 .)٢("أغناها عن أن تقول له هيت 

 وهـي  ،القـصيدة  الكاتب ضمير المؤنث في الفقرة كلها فنشأت توريـة بـين            استعمل    

مؤنث والمرأة فأصبحت الصورة مدحية غزلية، وقد جلب الكاتب من قصة يوسف مقطعا             

فبـدل  ... .سرديا وحوله إلى مقطع من مقاطع الرسالة، وحول امرأة العزيز إلى قـول يوسـف              

أن تقول هي هيت لك كما قالـت امـرأة العزيـز ليوسـف، فـإن يوسـف فـي هـذه القـصيدة قـد                

لـه امـرأة العزيـز هيـت لـك لجمالهـا، فكانـت الوظيفـة تـصويرية ولكنهـا                   أُغني عن أن تقـول      

رمزية في الوقت نفسه ترمز إلى جمال القصيدة الذي يشبه جمال المرأة وترمـز إلـى معمـار        

                                     
 .٨٦: الفصول وعقود العقولفصوص)١(

 .٥٩-٥٨:السابق المصدر)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٧

 ـهـ١٤٣٦  والثالثون محرم العدد الرابع

 هي التي - السالم هعلي-وكانت العبارة التي قيلت ليوسف      ) بيت يعمر ألف بيت   (القصيدة  

 .نشرت على المقطع كله سياقا من الجمال

 وأبـرز وظيفـة أذكرهـا       ، مـن خـارج الـنص      وظـائف  فهـو  الثاني مـن الوظـائف       النوع    وأما  

 وهــذا يؤكــد قدرتــه علــى   ،)١("مــدار العلــم علــى الــشاهد والمثــل  " فـــ ، اإلقناعيــةالوظيفــةهــي 

ــراه، واإلقنــاع         ــا يــراه المترســل، أو لتحويــل رأي المخــاطبين ألمــر ي ــاع إلثبــات م قــصد :"اإلقن

 .)٢(" تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي عند المتلقيالمتحدث إلى إحداث

 القاضي الفاضل إلى تقوية الـرأي الـذي يـصدر عنـه، وتأييـده وإبـراز قـوة حجتـه            ويسعى    

قــادرة علــى تجــاوز " وذاك أنهــا ، لــه هــذا الغــرض اإلقنــاعيتحقــق تــي الواهدفيستحـضر الــش 

لقي ويقذف في روعه قبول مـا يـراه    يستدرج المت  ا فبه ،)٣("معارضة الخصم وانتزاع تسليمه   

 والقاضـي   )٤("يحـصل التـصديق واالسـتدالل والخبـر والبرهنـة         "وما يذهب إليه في أمر مـا، وبهـا          

 .  هذا الموضع الشواهد انتقاء يفصح عن قدرته على المحاجة والجدال واإلقناعفيينتقي 

ــصورة    إنّ    ــة مــن أهــم وظــائف ال ــوخي   ألن الحجــاج بهــا مــ  ؛ الوظيفــة اإلقناعي ا هــو إال ت

 . )٥( والتأثير واإلقناع في المتلقيستمالة للمقام قصد االالمالئمةاألساليب 
ــا ورد فــــي قــــول القاضــــي    ومــــن    ــا الوظيفــــة اإلقناعيــــة مــ  الــــشواهد التــــي بــــرزت فيهــ
وأما كتاب القاضي السعيد فقد وقفت عليه قبل كل كتاب وصل في هذه النوبـة،            :"الفاضل

، وعلمـا بفـضل مـا يـؤثر عنـه، ومـا رأيـت أحـسن مـن نظمـه إال نثـره،             منـه صدرارتياحا إلى مـا يـ   

                                     
 . بيروت. دت. دط.دار الجيل.١٧١/ ١جتحقيق وشرح عبد السالم هارون . الجاحظ.  والتبيينالبيان)١(

أفريقيـا  . ٦٤:  محمـد العمـري  ترجمة. هنريش بليث   .النصالبالغة واألسلوبية، نحو نموذج سيمائي لتحليل       )٢(
 . م١٩٩٩. المغرب. لبنان. الشرق

 .٢٠٦: اللطيف عادلعبد).مقاربة آلليات بالغة اإلقناع( المناظرة في التراث العربي واإلسالميخطاب)٣(

.  سـبتمبر .يوليـو . الكويـت . ١٠٩. ٣٠مـج .  عـالم الفكـر  مجلـة .الحجـاج واالسـتدالل الحجـاجي    :  أعراب حبيب)٤(
 . ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته

المؤسـسة  . ٦٤. علـي محمـد سـلمان     . د) رسائله أنموذجـا  (كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج       :انظر)٥(
 . م٢٠١٠. ١ط.  مملكة البحرين.وزارة الثقافة واإلعالم. لبنان. بيروت. العربية للدراسات والنشر



 

 
٢٢٨

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 وال من أوله إال آخـره، وال نظـرت وال سـمعت فيـه إال           ،ومن نثره إال نظمه، وال من آخره إال أوله        
بعين الهوى وإال بإذنـه، وال قلـت إال مـا اسـتمهد خـاطر اإلنـصاف وقلمـه مـن حـسن ال خـالف              

 آية القصيد إال تـال     البيت ويعلمني أنها البداية، وال قلت هذا        في حسنه، وال قلت هذه الغاية إال      
 .  )١("أفسحر هذا أم أنتم ال تبصرون" "وما نريهم من آية":ما بعده

 الفاضل القتباس اآلية القرآنية في وصف سحر الكالم بسلسلة من           قاضي ال مهّد لقد   
 ،)قالأى، نظـر، سـمع،    ر( فعـل    كاتـب  ال ويـستعمل الجمل المنفية في وصف جمال الكـالم،        

وتــدرج فــي نفــي أن يكــون قــد وجــد أجمــل مــن هــذا الكــالم حتــى بلغــت الفقــرة مــداها فــي     
تـضخيم جمـال الكـالم الموصـوف، وحـين وصـل الكاتـب إلـى التـشبع األسـلوبي فـي وصـف             
جمال الكـالم أتـى باآليـة التـي تتحـدث عـن الـسحر، فكانـت نتيجـة مـسلما بهـا بعـد وصـف                    

 فعبارة الـسحر جـاءت تـسويغا لسلـسلة مـن األوصـاف            ،ه الكمال الكالم السابق بما يشب   
ــى مراتــب البالغــة، ثــم إن        ــسابق فــي أعل ــةالتــي وضــعت الكــالم ال  التــي استــشهد بهــا   اآلي

 عليــه- فللنبــي بالــسحر والبليــغ المــؤثرالكاتــب ليــست الــنص الواحــد فــي تــشبيه الكــالم     
ب اآلية دون الحديث فيه قـصد إلـى          الكات ،واختيار)٢("إن من البيان لسحرا   : "-الصالة السالم 

 .   الكالمأثر السلطة في وصف حجة دعم
 هـو  كتابـا البـن سـناء الملـك و        مقرظا الفاضل القاضي آخر ورد في قول      شاهدا وأذكر   
 وزادك اقتـدارا وداوت جـرح خـاطري         - أسـعده اهللا     - على الكتاب السعيدي     وقفت:"قوله

 .)٣(" أبكاراجعلهنف"ما فيه من الغرائب التي أنشأهن إنشاء 
 المعنى الوارد فيه هو كمال المعنـى فـي الغـرض            بأن المتلقي الشاهد القرآني يقنع     إن   

 بالقرآن إقناع بأن المعنى الوارد فيه أجمل معنى فـي جنـسه،             فاالستشهاد ، به المستشهد
مـأخوذ مـن  القـرآن الكـريم فـي ذكـر        "  أبكـار  فجعلهـن  "إنشاءالتي أنشأهن   "فقول القاضي 

                                     
 . ٩٨:فصوص الفصول وعقود العقول) ١(

 .حمص. م١٩٦٥. ٨/٦٣:الدعاس عبيد عزت تحقيق. الترمذي سنن)٢(

 . ٧٧:السابق المصدر)٣(
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 فمـا الـسبب الـذي دعـاه يفعـل      ة،ل تـصوير للمـرأة، وهـو هنـا يـستجلب لتـصوّر بـه قـصيد             أجم
 ذلك؟
ــذي لعــل    ــه دعــا الكاتــب  ال ــأن هــذه القــصيدة هــي أجمــل القــصائد،      رغبت ــاع ب  فــي اإلقن

  والشاهد القرآني له قوة وسلطة فوقيـة تعـرف بحجـة الـسلطة،               ،فللشاهد وظيفة إقناعية  
 فوراثـة النـصوص سـلطة       ،يكتبه الكاتب بل ورثه من ثقافته     وهي دالة على اإلقناع بنص لم       

 . تقنع المتلقي بأن ذلك المعنى المذكور هو أجمل معنى في جنسهوليةق
 األدلـة  مـن  بها القاضي الفاضـل فـي نـصوصه       يستشهد مما سبق أن األدلة التي       ويظهر   

 ،)١("واترهـا  وت عليهـا  النـاس    ادقة قوتها مـن مـصدرها، ومـن مـص         تستمد ت حجج"وهيالجاهزة  
 كـذلك يجعلهـا أقـدر علـى بلـوغ األثـر فـيمن توجّـه إليـه الرسـالة، ويجعلهـا كـذلك                        وكونها

 .تحمل المتلقين على التسليم بما يرد في رسالته من آراء وأفكار
 ممــا مــرّ أن الــشاهد فــي رســائل القاضــي الفاضــل أدى وظيفــة إقناعيــة      يظهــر فوبعــد   

كري والعاطفي للمتلقي، وذلك حين اعتمد على أسهمت في إحداث تغيير في الموقف الف 
 . السلطة فقوّى قوله وأقنع المتلقي بهةشواهد لها حج

 األدبي يلبي حاجـة الـسامع، والقـارئ         فالشاهد ، عامة الثقافية الوظيفة الوظائف   ومن    
ــه شــاهد     ــذي في ــي يطمــئن للــنص ال ــشاهد إذ ؛العرب ــسنن الثقــافي،     ال ــنص بال ــربط ال ــي ي  األدب

 الـشعري  الـشاهد  بالقرآن مثال يوطد الـصلة بـين الـنص وبـين الثقافـة الدينيـة، و         دفاالستشها
 الــنص النثــري بــالنص الــشعري  وتجميــل ، للنــاثر منزلــةويعطــي ،يوطــد عالقــة الــشعر بــالنثر 

 وقــد ســبق ذكــر شــواهد متعــددة   ،وظيفتــه إقنــاع الــسامع بجماليــة الكتابــة بــصورة عامــة   
 . السياقين السابقينينتدخل في هذ

 
@@     @      

 

 

                                     
 .  م٢٠٠٢. ٢ط.  الشرقأفريقيا.٩٠: العمريمحمد.في بالغة الخطاب اإلقناعي:انظر) ١(



 

 
٢٣٠

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 الخاتمة
 الفـصول وعقـود   فـصوص ( الفاضل في    القاضي البحث بدراسة الشاهد في رسائل       عني
 : وقد بان ما يلي، التناصبمنهج سناء الملك البن) العقول
 الشواهد األدبيـة روافـد نـصية فـي رسـائل القاضـي الفاضـل فلهـا أثـر فـي تعـدّد                        كوّنت    

 .األساليب وإبرازها
لـشاهد فـي رسـائل القاضـي الفاضـل إال ولـه مغـزى وعمـل داخـل الـنص، وهـو                        يـرد ا   م    ل

بذلك ينأى بشواهده عن الورود العرضي الـذي ال يـضيف إلـى الـنص شـيئا، وهـذا اإلجـراء مـن            
شأنه أن يجعل الشاهد الجديـد ذا قيمـة جديـدة ليـست فـي وضـعه األول وذاك بعـد انتقالـه                       

 . من نص إلى نص
 ال يفتــأ يستحــضر فهــو الكتابــة طرائــقاضــل موفــور العنايــة ب  أيــضا أن القاضــي الفوبــان

 الجديـد محـاوال جهـده أن يكـون الكـالم      الـنص  في يغرسها ثم ،شواهد في جميع رسائله   
 .مستقيما ال فجوة فيه وال نشاز

 للباحـــث غلبـــة االستـــشهاد باآليـــات القرآنيـــة والـــشواهد الـــشعرية علـــى األنـــواع وبــدا 
 .األخرى من الشواهد

 الــشاهد مــن ســياقه األول   تحويــل البحــث قــدرة القاضــي الفاضــل علــى      مــنوظهــرت
 مــن نــوع وهــي ،المــستقر فــي ذاكــرة القــارئ إلــى ســياق جديــد يحــدث المفاجــأة  المكبوتــة 

العدول النوعي من سياق قديم إلى سياق جديد،  ولذلك فإن من أهم وظائف نقل الشاهد                
 بلغــة جديــدة ومخاطبتهــا هــافيبتحويلــه مــن غــرض إلــى غــرض هــو قــرع الــذاكرة والتــأثير    

   . جديد يحدث رد فعل يسمى في جماليات التلقي التأثير الجديد للنصوبمعنى
ــشواهد الم  واســتقر ــى أن ال ــرأي عل ــة ال  عــن تفــصح الفاضــل قاضــي الرســائل فــي جلوب

 .مهارة في االختيار وقدرة على التوظيف
فــة وشــكال مــن   المعرتنميــة تعامــل القاضــي مــع الــشواهد مظهــرا مــن مظــاهر   وكــان

 .أشكال التسخير األمثل
 القديمــة والجديــدة، وربــط بينهــا فــي ســياق   لنــصوص القاضــي التــأليف بــين ا واســتطاع

جديــد ربطــا قويــا، فأثبــت قــوة الــصلة بــين الــشواهد عمومــا وأن الــشاهد القــديم فــي خدمــة    
 .الجديد
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 : والمراجعالمصادر
 .الكريم القرآن -

جهينــة للنـــشر  . ابتـــسام مرهــون الـــصفار . د. ن األول الهجــري  القـــرآن فــي األدب العربـــي فــي القـــر  أثــر  -

 .األردن. عمان. م٢٠٠٥.والتوزيع

. صــححه وضــبطه وشــرح غريبــه أحمــد أمــين وأحمــد الــزين   . أبــو حيــان التوحيــدي .  والمؤانــسةاإلمتــاع -

 .صيدا. بيروت. منشورات المكتبة العصرية

أفريقيـا  .   محمـد العمـري  ترجمة.يش بليثهنر.  نحو نموذج سيمائي لتحليل النص ة، واألسلوبي البالغة -

 .المغرب.لبنان. م١٩٩٩. الشرق

 .يوســـــف أحمـــــد إســـــماعيل. د) البنيـــــة اإلحاليـــــة( القـــــصيدة العربيـــــة فـــــي العـــــصر المملـــــوكي بنـــــاء -

) ٢٢٠(الرسـالة . حوليـات اآلداب والعلـوم االجتماعيـة      . جامعة الكويت . مجلس النشر العلمي  .٦٩/مج

 .م٢٠٠٥ -٢٠٠٤ه ١٤٢٦-١٤٢٥

 . بيروت. دت. دط.دار الجيل.تحقيق وشرح عبد السالم هارون. الجاحظ.  والتبيينانالبي -

 .م١٩٨١. منـشورات الجامعـة التونـسية   .حمـادي صـمود  .  البالغـي عنـد العـرب، مـشروع قـراءة       التفكير -

 . تونس

. إربـد . م٢٠١١هــ  ١٤٣٢. ١ط.عـالم الكتـب الحـديث   . إبـراهيم الـدهون  . في شعر أبي العالء المعري   التناص -

 .ألردنا

خــرج . أحمــد عبــد الــسالم. ضــبطه وكتــب هوامــشه ونــسقه د . هــالل العــسكريأبــو. األمثــالجمهــرة -

. م بيـروت  ١٩٨٨هــ   ١٤٠٨. ١ط.دار الكتـب العلميـة    . بـن بـسيوني زغلـول      سعيدأحاديثه أبو هاجر محمد     

 .لبنان

ــه دراســـات نظريـــة وتطبيقيـــة فـــي البالغـــة الجديـــدة   الحجـــاج - ــه ومجاالتـ ر دو(بحـــث بعنـــوان .  مفهومـ

 .األردن. إربد. م٢٠١٠. عالم الكتب الحديث. حسن المودن). المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي

. دار المعـارف . تحقيـق محمـد بـديع شـريف    . أشعار األمير أبي العباس عبد اهللا بن محمد المعتـز     ديوان -

 .القاهرة. م١٩٧٧
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 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 . بيروت. دت. ر صادردا.رواية أبي عبد اهللا الحسين بن خالويه.  أبي فراس الحمدانيديوان -

 .القاهرة. م١٩٧٩. مكتبة مصر. جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج.  مجنون ليلىديوان -

ــائل - ــديم      الرسـ ــي القـ ــر العربـ ــوير النثـ ــي تطـ ــا فـ ــة ودورهـ ــعرية  ( األدبيـ ــراءة شـ ــشروع قـ ــن  .د)مـ ــالح بـ صـ

 . لبنان. بيروت.م٢٠٠٧. الفارابي. ٢ط.رمضان

دار الفكــر للنــشر . ١ط.  الــدروبيمحمــد نهايــة القــرن الثالــث  حتــىالعباســي الرســائل الفنيــة فــي العــصر  -

 .عمان. األردن. م١٩٩٠.والتوزيع

 .حمص. م١٩٦٥. الدعاس عبيد عزت تحقيق. الترمذي سنن -

 دار. دهمـان  أحمـد  محمـد  عنايـة .الـدارمي  بهـرام  بـن  الـرحمن  عبد بن اهللا عبد محمد أبو.  الدارمي سنن -

 .النبوية السنة إحياء

ــدي  عمــرو بــن معــ  شــعر - . ٢ط.  الفكــر للطباعــة دار.جمعــه ونــسقه مطــاع طرابيــشي   . دي كــرب الزبي

 .دمشق. م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

. م١٩٨٧. دار الفكـر . ١ط. تحقيـق يوسـف علـي طويـل    . القلقـشندي . نـشا  األعـشى فـي صـناعة اإل   صـبح  -

 .بيروت

 .م١٩٨١. ٢ط. دار األندلس. مصطفى ناصف.  األدبيةالصورة -

 .القاهرة. المعارف دار.٣ط.فراج رالستا عبد تحقيق.المعتز ابن طبقات -

 . م١٩٨٤ ـه١٤٠٤. دط. دار الكتب العلمية. ابن عبد ربه.  الفريدالعقد -

. تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابـدين . أبو عبيد البكري.  المقال في شرح كتاب األمثال    فصل -

 .بيروت.م١٩٥٨

إشراف .  الجوادعبدمد تحقيق ودراسة محمد مح. ابن سناء الملك. الفصول وعقود العقول فصوص -

ه ١٤٢٦. دط.مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع    . راجعه واعتنى به مختـار دُغْبـاج  . صالح الدين الهادي . د

 .مصر. القاهرة. م٢٠٠٥

 .٩ط. دار المعارف. شوقي ضيف.د. ومذاهبه في النثر العربيالفن -

 .م٢٠٠٢. ٢ط. أفريقيا الشرق. محمد العمري. بالغة الخطاب اإلقناعيفي -
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 م٢٠٠٣. ١ط.البيضاء الدار.بيروت. العربي الثقافي المركز.٤٦:لحميداني حميد.د.الداللة وتوليد القراءة -

المؤســسة . علــي محمــد ســلمان  . د) رســائله أنموذجــا ( الجــاحظ فــي ضــوء نظريــات الحجــاج     كتابــة -

 . م٢٠١٠. ١ط. مملكة البحرين. ووزارة الثقافة واإلعالم. لبنان. بيروت. العربية للدراسات والنشر

 .المغرب. م٢٠٠١. الدار البيضاء. أفريقيا الشرق.عمر أوكان.  والخطاباللغة -

 .بيروت.دط.دت.دار صادر. ابن منظور. العرب لسان  -

المكتبـة  . تحقيق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد     . ابن األثير.  السائر في أدب الكاتب والشاعر     المثل -

 .بيروت. صيدا.م١٩٩٠هـ ١٤١١. دط. العصرية

 .بيروت. م١٩٨٨. ١ط. تقديم حسين زرزور. الميداني.  األمثالعمجم -

زين الـدين أحمـد بـن عبـد     .  صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح ألحكام الجامع الصحيح      مختصر -

 . بيروتمز١٩٩٤. ١ط. تحقيق محمد سالم هاشم. اللطيف الزبيدي

. دار الكتــب العلميــة .١ط. ورتحقيــق فــؤاد علــي منــص   . الــسيوطي.  فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا   المزهــر -

 .بيروت. م١٩٩٨

 .تونس. م٢٠١٠. ١ط.دار محمد علي للنشر.محمد القاضي وآخرون. د.  السردياتمعجم -

دار الكتـب   . تقـديم وتعليـق محمـد حـسين شـمس الـدين           .  الزاهرة فـي ملـوك مـصر والقـاهرة         النجوم -

 . بيروتـه١٤١٣. ١ط. العلمية

 : العلميةالرسائل
عبــــد اللطيــــف ).مقاربــــة آلليــــات بالغــــة اإلقنــــاع (تــــراث العربــــي واإلســــالمي المنــــاظرة فــــي الخطــــاب -

 .مراكش. أطروحة مرقونة في كلية اآلداب بجامعة القاضي عياض.عادل

 عـايض . النثريـة  األسـاليب  تطـور  فـي  وأثـره  الهجـري  الـسادس  القرن في والشام بمصر اإلنشاء ديوان -

 .ـه١٤٠٣ة أم القرى عام  مقدمة إلى فرع األدب بجامعتوراهرسالة دك.الحارثي

سـمير عبـد الوهـاب      ) م١١٧٢-٩٦٨) (ـهـ ٥٦٨-٣٥٨( اإلنشاء الفاطمي بمصر وجهوده الكتابية       ديوان  -

ــى درجــة         . الحباشــنة ــات الحــصول عل ــا اســتكماال لمتطلب ــى عمــادة الدراســات العلي رســالة مقدمــة إل

 .م٢٠٠٧.  وآدابها في جامعة مؤتةبيةالدكتوراه في األدب قسم اللغة العر



 

 
٢٣٤

 الفصول فصوص (خالل من )هـ٥٩٦ت (الفاضل القاضي رسائل في الشاهد
 )ـه٦٠٨ت (الملك سناء البن )العقول وعقود

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

رسالة ماجستير مقدمة لقـسم األدب      . فهد البكر .  الصاحب بن عباد دراسة موضوعية وفنية      ائلرس -

 .ـه١٤٣٢ -١٤٣١بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 

ـــ ٣٨٣ت ( فــي رســائل أبــي بكــر الخــوارزمي   الــشاهد -  إلكمــال متطلبــات  مقــدمبحــث . لفــواز انــوال) هـ

 عــام.  بــن ســعود اإلســالمية  محمــدب بجامعــة اإلمــام   األدب العربــي فــي قــسم األد  فــيالماجــستير 

 . هـ١٤٣٤ ـ ١٤٣٣الجامعي  

رسـالة  .عبـد العزيـز الخراشـي   .  العنوان في شعر العهدين الزنكي واأليوبي، المفهوم واإلجراء ظاهرة -

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في األدب العربـي إلـى قـسم األدب فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود                      

 .ـه١٤٣٤-١٤٣٣. اإلسالمية
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Abstract: 

The moral messages of the leading product of the writers in the sixth century 

Ah, where the judge was Mr. became famous writers interviewers who are 

referred to the site in the age and the UAE. Although a contemporary of 

prominent writers, however, immortalized by the quality of his writing and 

distinguished style. The judge took on the task of developing good methods 

written and try to rid it of began smearing the rhetorical, improvers, baudar 

emerged on the writing construction promise of elders.    And in this era of 

communications and a modern critical approach Emirates fields still Virgin, 

many scholars are reluctant to study literature in this period counts her weakness 

and cost, and is it overflow.    Look at the letters the judge the righteous and their 

recruitment for trials is the study of the interaction between the Valley explores 

old and witness among the words of judge Fadhel. 
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 ظاهرة األلم في شعر حسن بن عبداهللا القرشي 

 دراسة في المضمون
 
  أحمد السبت عبد الرحمن بن.د

 كلية التربية بالمجمعة - قسم اللغة العربية
 جامعة المجمعة

 
  

 :ملخص البحث
 ظاهرة بارزة عند الشعراء، وخاصة في العصر الحديث، حيـث أصـبحوا يتحـدثون عـن آالمهـم،                  يعدُّاأللم

 ويبثــون أحــزانهم وأشــجانهم فــي أشــعارهم، ومــن هــذا المنطلــق جــاءت هــذه الدراســة لتظهــر األلــم عنــد      
 .الشاعر السعودي حسن بن عبداهللا القرشي

 األلـم، وبيـان مواضـعه فـي شـعر حـسن القرشـي مـن خـالل العتبـات                   عنـى  الدراسـة إلـى إيـضاح م       وتهدف
الشعرية المتمثلة في العنونة سواء أكانت عنونة الدواوين أم القصائد الـشعرية، وكـذلك مـن خـالل إظهـار                

و إحدى قصائده، كما أوضـحت الدراسـة األلـم فـي عتبـة المقـدمات       األلم في عتبة اإلهداءات للديوان بأكمله أ    
 وخواتيمهـا،  القـصائد،  الشعري، وكذلك األلـم فـي عتبـة مطـالع      ديوانه في   التي كتبها الشاعر بخط يده صدراً     

 . باإلضافة إلى بيان األلم من خالل عتبة الغالف والرسومات
 تحدثت الدراسة عن أسباب األلم وبواعثه في شعر القرشي، فأبانت عن بعض األسـباب الخاصـة         كما

 الحديث عن وفـاة والـده، وفـشله فـي حبـه األول، والحـديث عـن غربتـه النفـسية،             اللالمتعلقة بالشاعر من خ   
مـه مـن ذلـك    ويأسه وفقدان األمـل عنـده، وتبرمـه مـن بعـض أصـدقائه الـذين خـذلوه، وكـذلك حبـه للمـرأة وتأل                 

كثيـراً، ووفـاة والدتــه، ووحـشة الليـل وظلمتــه التـي تحــيط بـه كـل حــين، باإلضـافة إلـى بعــض األسـباب العامــة           
 .يةالمتمثلة في أحوال األمتين العربية واإلسالم

 الهروب، والمنافذ التي سلكها الشاعر من أجـل الهـروب عـن آالمـه،         وسائل      وقد أبانت الدراسة عن     
 واللجـوء  فـأل،  بالمرأة، والحديث عن محاسنها، والنظر إلى األمـور مـن خـالل نافـذة األمـل وال                من خالل التغزل  

 إال  والغــم، والــصبر علــى اآلالم واألحــزان حتــى يــأتي الفــرج، فمــا مــن عــسرٍ   لتفــريج الهــمِّ– ســبحانه –إلــى اهللا 
 .ويعقبه يسر
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 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 :مقدمة 
      يحــاول الباحــث الوقــوف علــى تعريــف األلــم، وبيــان مواضــعه فــي شــعر حــسن بــن      

عبداهللا القرشي، وأسبابه وبواعثه، ووسائل الهروب منه، ملتزماً بالمنهج الوصفي التحليلي            

ــم فــي شــعر            ــان مواضــع األل فــي الدراســة، مــع عــدم إغفــال المــنهج النفــسي مــن أجــل بي

لتي جعلـت القرشـي يتـألم كثيـراً مـن خـالل نـصوصه الـشعرية،                 القرشي، وإيضاح األسباب ا   

 .ثم محاوالته للهروب من األلم من خالل نوافذ عدة

ــة،         ــضمَّنت مقدمـ ــه، إذْ تـ ــة البحـــث وأهدافـ ــة لخطـ ــة تلبيـ ــسيم الدراسـ ــاء تقـ ــد جـ      وقـ

مــواطن األلــم فــي العتبــات الــشعرية عنــد حــسن  : وتمهيــداً، وثالثــة محــاور، فــالمحور األول 

أســباب األلــم وبواعثــه، أمــا المحــور الثالــث، فهــو عــن وســائل        :  والمحــور الثــاني القرشــي،

 .الهروب من األلم ونوافذه، ثم خاتمة متضمنة أبرز نتائج الدراسة والتوصيات

  :تمهيد
آالمٌ، وتــألَّم فــالنٌ مــن فــالن، إذا تــشكَّى وتوجَّــع منــه،       : الوجــع، وجمعــه :      األلــم هــو 

ــألمُّ ــع: والتـ ــعوراً نفـــسياً أم       : واأللـــم، )١(التوجُّـ ــواء أكـــان شـ ــذة، سـ ــا يـــضاد الَّلـ ــشعور بمـ الـ

 .)٣("وهو شيء خفي رغم أن نتائجه ظاهرة"، )٢(جسدياً

      واأللم ظاهرة بارزة عنـد الـشعراء المعاصـرين، وقلَّمـا نجـد شـاعراً لـم يـصف حزنـه                     

سـياً فـي معظـم      بل يمكن أنْ يقال إنَّ الحزن قد صـار محـوراً أسا           "وألمه، وشكواه وعذابه؛    

ما يكتب الشعراء المعاصرون من قصائد، ويتـضح هـذا فيمـا ينـشر فـي المجـالت والـصحف                    

                                     
، )ألــم(م، مــادة ١٩٩٧ه، ١٤١٧ منظــور، دار صــادر، بيروت،لبنــان، الطبعــة الــسادسة، لــسان العــرب، ابــن: انظــر) ١(

١٢/٢٢. 
إبــراهيم مــصطفى وآخــرون، المكتبــة    : المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، قــام بإخراجــه      : انظــر) ٢(

 .١/٢٥، )ألم(م ، مادة ١٩٧٢، ـه١٣٩٢اإلسالمية، استانبول، تركيا، الطبعة الثانية، 
أللم في شـعر الـسياب، نجـاة عنـوان الكنـاني، بحـث منـشور فـي مجلـة دراسـات البـصرة، الـسنة              بواعث ا ) ٣(

 .٨٨: م، ص٢٠١١، ١٢السابعة، العدد 
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 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

، ولكنـه   )١("من قصائد مفردة، وفيما نستمع إليه في الندوات األدبية، وفيما ينشر من دواويـن             

ألـمٌ وحزن متفاوت مـن شـاعر آلخـر، فهنـاك شـاعر يجعـل الـدنيا أمامـه سـوداء يتـألَّم مـن                     

يء، وآخر رابط الجأش ال يتحدَّث إلَّا عـن اآلالم العظيمـة، واألحـزان الكبيـرة، وتبـرز             كلِّ ش 

 .هذه الظاهرة عند الشعراء ألنهم أشدُّ الناس رقَّة، وأكثرهم إحساساً وشعوراً

     ومــن هــؤالء الــشاعر حــسن بــن عبــداهللا القرشــي المولــود فــي مكــة المكرمــة عــام   

ــى ليــسانس آداب     ، وقــد درس فــي مدارســها االبت  ـهــ١٣٤٤ ــة، ثــم حــصل عل ــة والثانوي  –دائي

وزارة الماليــة، ووزارة : قــسم التــاريخ مــن جامعــة الريــاض، وعمــل فــي وظــائف عــدَّة، منهــا    

الخارجيــة، كمــا عمــل رئيــساً للمــذيعين، وكــان ســفيراً للملكــة العربيــة الــسعودية فـــي           

ديوانـاً، وتـرجم بعـض     ) ١٦(السودان، ثم موريتانيا، وله إنتاج نثـري، وشـعري غزيـر تمثَّـل فـي                

شــعره إلــى عــدَّة لغــات عالميــة، وقــد مثَّــل المملكــة العربيــة الــسعودية فــي عــدَّة مــؤتمرات  

ــان،       ــاهرة، وعمَّـ ــة بالقـ ــو عـــضو فـــي مجمـــع اللغـــة العربيـ ــعرية، وهـ ــة وشـ ومهرجانـــات أدبيـ

ودمــشق، كمــا أنــه أمــين عــام ســوق عكــاظ بالمملكــة العربيــة الــسعودية، وكــان رئيــساً    

دبي بجدة قبل أنْ ينتقل عملـه إلـى الـسودان، وقـد منحتـه جامعـة أريزونـا العالميـة                     للنادي األ 

ــوده      ــديراً لجهـ ــهادة الـــدكتوراه الفخريـــة فـــي اآلداب تقـ ــدة األمريكيـــة شـ بالواليـــات المتحـ

، ودفـــن فـــي مكـــة ـهـــ١٤٢٥ فـــي جـــدة عـــام - رحمـــه اهللا -، وقـــد تـــوفي )٢( واألدبيـــةالثقافيـــة

 .)٣(المكرمة

القرشـي شـاعر الوجـدان للـدكتور عبـدالعزيز        : عدَّة دراسات، منها      كما صدرت عنه    

لألسـتاذ أحمـد الجـدع، والحركـة      ) شـاعر مـن الحجـاز     (الدسوقي، وحسن عبداهللا القرشي     

                                     
عــز الــدين إســماعيل، دار الفكــر العربــي،   . الــشعر العربــي المعاصــر قــضاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة، د   ) ١(

 .٣٥٢: م، ص١٩٦٦الطبعة الثالثة، 
، دار الـشروق، القـاهرة، الطبعـة    )نبـذة عـن حياتـه وأعمالـه       : ملحـق ( المشي على سطح المـاء،       :انظر ديوانه ) ٢(

 .١٢٦ -١١٣: م، ص١٩٩٤ه، ١٤١٥األولى، 
 .٩٣١٩م، العدد ٢٠٠٤، يونيو، ٣ه، ١٤٢٥، ربيع الثاني، ١٤جريدة الشرق األوسط، الخميس : انظر) ٣(
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 حياتــه وأدبــه للــدكتور صــالح عــدس،   -حــسن عبــداهللا القرشــي : الــشعرية فــي الــسعودية 

اب، وحــسن عبــداهللا  وحــسن القرشــي شــاعر الجزيــرة العربيــة، للــدكتور حــسن فــتح البــ    

القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث للدكتور ياسين األيوبي، إلَّا أنَّ هذه الدراسات             

لم تتطرَّق إلى ظاهرة األلم فـي شـعر القرشـي فـي أيٍّ مـن مباحثهـا، كمـا أنَّ هنـاك دراسـة                          

لمنـــى بنـــت صـــالح " دراســـة موضـــوعية وفنيـــة: األلـــم فـــي الـــشعر الـــسعودي: "موســـومة بــــ 

، وقــد درســت الباحثــة األلــم فــي الــشعر الــسعودي عامــة، وكــان التركيــز علــى       )١(شــادةالر

التجربــة الــشعورية، والدراســة األســلوبية،    : الجانــب الفنــي مــن خــالل ثالثــة مباحــث، هــي      

والدراســة الموســيقية، كمــا كــان للجانــب الموضــوعي جــزء مــن الدراســة، وقــد اختلفــت       

الشعر السعودي عما ذكرته من بواعـث فـي شـعر           البواعث التي ذكرتها الباحثة لأللم في       

القرشي، ولم تتقاطع إال في النزر اليسير مع اختالف في المـسمى، والطـرح، واالستـشهاد،             

فقـد األحبـة واألقـارب، والحـب المعـذب، وقـد انفـردت هـذه الدراسـة             : من خالل ما أسمته بـ    

فــي وســائل هروبــه مــن بــالتركيز علــى مــواطن األلــم فــي العتبــات الــشعرية عنــد القرشــي، و 

األلم، فضالً عن تخصص الدراسة في شعر القرشي من خالل دراسة دواوينه كلها، ومنها               

 .ما تم طباعته بعد رسالة الباحثة، والمتمثلة في ثالثة دواوين شعرية

     والقرشي أحد شعراء الحجاز الذين اشـتهر شـعرهم بالغنائيـة، وفـي هـذه الغنائيـة                 

أسىً يفرِّق النفوس؛ نتيجة لظـروف عامـة عاصـروها، أو خاصـة ألمـت               حزن يمزِّق القلوب، و   

بهم، وأصابت حياتهم، فهم يتغنّون بما يجدون مـن أمـلٍ وألـم، ومـن سـخطٍ ورضـىً، ومـن                     

                                     
طلبـات الحـصول علـى درجـة الماجـستير تخـصص            عبارة عن رسالة مقدمة لقسم اللغة العربية ضـمن مت         ) ١(

مـسعد بـن عيـد      . د.م، إشـراف أ   ٢٠٠٤ -ـهـ ١٤٢٥األدب والنقد، كلية اآلداب للبنات بالـدمام، العـام الجـامعي            
العطــوي، وهــي موجــودة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة بالريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية، ورقــم       

 .) ر٨٦٤ / ٨١١، ٩٥٣١٠٠٩(:االستدعاء
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شوقٍ وحنين، وفي شعر القرشي سمات الحبِّ واألمـل، والـشكوى مـن اللوعـة والحرمـان                 

 .)١(األدب الرصينمما يمتِّع العقول، ويغني النفوس، ويروق لعشَّاق 

 همــوم الــنفس البــشرية، – مــا أتــيح لــي –إننــي شــاعرٌ أعــيش : "     ولــذا قــال عــن نفــسه

 هموم قومي فـي هـذا العـالم المتنـاقض المـضطرب،       - ما استطعت  –كما أنني شاعرٌ أحيا     

المغلَّــف بالــضباب، الــرازح تحــت كــابوس الــذلِّ والنفــاق والجريمــة، والواقــع تحــت ســيطرة   

ــا وفيــه نــبضٌ لهــذه الهمــوم     االســتعمار و الظلــم واالســتبداد، ومــا مــن ديــوان مــن دواوينــي إلَّ

القوميــة المتفاقمــة، ومحاولــة لتحريــك الطاقــات اإلنــسانية نحــو عــالم أفــضل، ونحــو مُثــل     

ولست مسؤوالً كإنسان عن الوصول إلى قمة النجاح، أو الهبوط إلى وهْـدة اإلخفـاق               ...عليا

 عن نكأ الجرح، ومحاولة سكب البلـسم      – ليس غير    – في هذا المضمار، ولكنني مسؤول    

 .)٢("الذي قد يكون سبباً في برئه وشفائه

 :مواطن األلم في العتبات الشعرية عند حسن القرشي
    تعـدُّ العتبــات الـشعرية مــن المواضـع المهمــة فــي البنـاء الفنــي للقـصيدة، حيــث تَنْقــل      

 وفيهـا ترسـخ أبـرز معـالم القـصيدة فـي             ومضات سريعة لما يريـد الـشاعر إيـصاله للمتلقـين،          

 :الذهن، ويبقى أثرها أقوى، ويتجلَّى ذلك من خالل الحديث عن العتبات اآلتية

 :ـ األلم في عتبة العنونة١
    يــأتي العنــوان فــي طليعــة العتبــات المفــضية إلــى عــالم الحقيقــة النــصية، فهــو مفتــاح    

 ما يلمحه المتلقي من العتبات، ومن خالله ، وهو من أوائل  )٣(عالم النص، والبوابة الرئيسة له    

                                     
م، ١٩٥٧طـه حـسين، دار المعـارف بمـصر،      . األمس الضائع، حـسن عبـداهللا القرشـي، تقـديم بقلـم د            : ظران) ١(

 .١٥ -٨: ص
: م، ص١٩٩٣تجربتــي الــشعرية، حــسن عبــداهللا القرشــي، دار القرشــي للنــشر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة،   ) ٢(

٣٣ -٣٢. 
ــة   : انظــر) ٣( ــة العربي ــوان فــي الرواي ــدالمالك أشــهب  -العن ــع،     دراســة، عب ــا للدراســات والنــشر والتوزي ون، الناي

 .٩: م، ص٢٠١١محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، الطبعة األولى، 
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ــه، وكــذلك تــوحي بــبعض األفــق الخاصــة بالعمــل اإلبــداعي،         تفــتح أبــواب الــنص المغلقــة ل

وسيلة للكشف عن طبيعـة الـنص، والمـساهمة فـي فـكِّ      "، حيث إنه  )١(وتشي بأبرز مالمحه  

 اهتمـام المتلقـي،     ، كما أنَّ العنوان يساعد على جـذب       )٢("وعالمة دالة على النص   ... غموضه  

 .)٣(وهو عبارة عن أيقونة بصرية تأثيرية

مرجــع يتــضمَّن بداخلــه العالمــة والرمــز، وتكثيــف المعنــى، بحيــث يحــاول    "    فــالعنوان 

المؤلف أنْ يثبت فيها قصده برمتـه كليـاً أو جزئيـاً، إنـه النـواة المتحركـة التـي خـاط المؤلـف               

ة وتكون مكتملة، والعنوان بهذا المعنـى يـأتي       عليها نسيج النص دون أنْ يحقِّق االشتمالي      

 .)٤("باعتباره تساؤالً يجيب عن النص إجابة مؤقتة للمتلقي

ــد       ــماء تتـــسم بالرومانـــسية       وقـ ــا أسـ ــار لهـ ــه، فاختـ ــة دواوينـ ــي بعنونـ ــى القرشـ اعتنـ

والعفويــة، حيــث إنــه شــاعرٌ يغــرق فــي الرومانــسية، ويغــرف مــن بحرهــا، وقــد أدرك أهميــة   

ا تحكيه من نظرة أولية لمن يقع الـديوان بـين يديـه، ليعـرف مـا بداخلـه مـن نتـاجٍ                   العنونة، وم 

شعري يَتَّضح نوعه من خـالل العتبـات األولـى الدالـة علـى مـا فيـه، حيـث إنَّ العنـوان يعـدُّ فنَّـاً                     

فهـذا المفتـاح األهـم بـين مفـاتيح الخطـاب الـشعري، وهـو المحـور الـذي            "يجب االعتنـاء بـه،      

نص، وتدور حوله الدالالت وتتعالق به، وهو بمكانة الرأس من الجسد، والـنص   يحدِّد هوية ال  

يسمَّى بعد إنتاجـه إنتاجـاً نهائيـاً وبعـد أنْ يـصبح قـابالً لالسـتهالك، فعلـى االسـم أنْ يكـون                        

                                     
عــزوز علــي إســماعيل، الهيئــة  . دراســة ســيميولوجية ســردية، د: عتبــات الــنص فــي الروايــة العربيــة : انظــر) ١(

 .٧٤: م، ص٢٠١٣المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .١١: م، ص٢٠٠٥األولى، يناير . ية العالمات في العتبات وبناء التأويل، شعيب حليفي، دار الثقافة، طهو) ٢(

 .٧٩: السابق، ص: انظر) ٣(

 .١٢: هوية العالمات في العتبات وبناء التأويل، ص) ٤(



 

 
٢٥٠

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

دراسة العنوان تمثِّل في أهم جوانبهـا دراسـة الـنصِّ           "؛ بل إنَّ    )١("صالحاً للمسمى الدال عليه   

 .)٢("نوان هو النص المكثّف، أو هو نصٌّ قصيرٌ يختزل نصاً طويالًكل النص، فالع

     وتمثِّــل عتبــة العنونــة فــي الــدواوين إحــدى الركــائز الرئيــسة التــي تجلَّــى فيهــا ألــم           

القرشي من خالل ما يلمحـه المطّلـع علـى عنونـة دواوينـه منـذ باكورتهـا وحتـى آخـر ديـوان                        

 .ي لجَّة األلممن دواوينه الشعرية، حيث إنها غارقة ف

     وتعود هذه اآلالم إلى طبيعة حياة الشاعر، وما مرَّ بـه مـن ظـروف خاصـة، إضـافة إلـى              

ما تأثر به من النتاج األدبي، وخاصة المهجري، حيث خيَّم الحـزن واأللـم علـى قلـم الـشاعر،               

شكوى وسيطر على ما خطَّه من كلمـات وعبـارات، فـال تكـاد تقـرأ ديوانـاً أو قـصيدة إلَّـا وللـ              

ــدواوين فقــط، لنعــرف مــدى هــذا         ــألم نــصيب فيهــا، وتكفــي مطالعــة أســماء ال والتــذمُّر والت

، ونظــراً لمــا لدراســة العنــوان مــن أهميــة بالغــة كــان لزامــاً أنْ نــأتي عليهــا   )٣(الحــزن المخــيم

لنقف على األلم الذي يكتنفها، ومـن خـالل العنونـة نـدرك ألـم شـاعرنا وأحزانـه، وسـأقوم                  

ع لعنــاوين دواوينــه الــشعرية، ومــا تحملــه فــي داخلهــا مــن عنونــة قــصائد    باســتعراضٍ ســري

 .مليئة باأللم

 مليء بمختلـف األلـوان واألشـكال مـن       ،"البسمات الملونة "فباكورة نتاجه الشعري        

ــز عليــه        البــسمات التــي مــرَّت بالــشاعر ســواء مــا كــان منهــا مفرحــاً أم مؤلمــاً، وهــو مــا ركَّ

ار إلـى مـا يعتـري الـشاعر مـن ألـمٍ وغـمٍّ، وخاصـة مـع حبيبتـه                     الشاعر في مقدمته، حيث أشـ     

التـــي يـــصلها فتهجـــره، ويقبـــل إليهـــا فتعـــرض عنـــه، ولكنـــه علـــى كـــلِّ حـــال أراد مـــن هـــذه 

البسمات أنْ تكون بسمات يملؤها الفأل والمرح أحياناً، ومع الـصبر أحيانـاً أخـر، وهـذه مـن             

                                     
كتـاب  خليـل الموسـى، مـن منـشورات اتحـاد ال        .  دراسـة، د   -قراءات في الشعر العربـي الحـديث والمعاصـر        ) ١(

 .٢٨: م، ص٢٠٠٠العرب، 
 .٧٢: السابق، ص) ٢(
ياسين األيوبي، دار ومكتبة الهالل،     . حسن عبداهللا القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، د        : انظر) ٣(

 .٩٨: م، ص١٩٩٤بيروت، الطبعة األولى، 
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؛ بل ال نبـالغ إذا قلنـا إنَّ هـذا    )١( ومواجعهالوسائل التي يتكئ عليها الشاعر للهروب من آالمه      

لم يحمل من البسمات إلَّا االسم، وبعض الترجيعـات الفرحـة، واألصـوات الدافئـة               "الديوان  

، ولنقف على عنونة القـصائد الموجـودة فـي          )٢("المتسربلة بغاللة رقيقة من التضور والمرارة     

بعـد الحرمـان،    (:  تقـصِّي العنـاوين    البسمات الملونة لندرك ألـم الـشاعر ومعاناتـه مـن خـالل            

نجــوى شــاعر، ذكــرى غاربــة، حنــين وهيــام، أشــواك وزهــور، عــشيقة الفجــر، عتــاب، لكــي  

تستلذي الهجر، أواذي الحب، خبيئة آمال، حيرة، ضياع، ظمئت كأسي، بقايـا عطرهـا، علـى      

 ).الوتر الباكي

 أتـى بـالعنوان مركبـاً     ما يحتمـل األلـم والفـرح، فقـد      "مواكب الذكريات :"     وفي ديوانه   

مــن كلمتــين، وجــاء بهمــا علــى صــيغة الجمــع ممــا يحكــي عــن كــمٍّ هائــل ممــا يجــيش فــي   

نفسه وخاطره، ومواكـب عـدة حملتهـا ذكريـات الـشاعر، وبعـضها قـد اتـسم بالـسعادة،           

: نونـة القـصائد فـي هـذه الـذكريات        وبعضها باألنين واأللم، وتتضح آالم القرشي من خالل ع        

 الثالثة، نجـوى، فـي الظـالم، نجـوى لهيـف، غربـة، اليـأس، عتـاب علـى النيـل،                 مناجاة، الحرب (

حــوار شــاعر حــزين، كــأس مــن األحــالم، البلبــل الــسجين، شــجون، وحــشة، لهفــة، ثــورة،   

 ).حيرة

، فقد بلغ األلم أشده من خالل تركيب العنوان من صـفة            "األمس الضائع "      أما ديوانه   

ضائع يزيد من شدَّة األلم، حيث إنَّ األمـس انفلـت مـن    وموصوف، فاألمس مؤلم، ووصفه بال  

 :الشاعر، وأصبح جزءًا من آالمه

ــدِي  ــنْ يَــــــــــ ــتَ األمــــــــــــسُ مِــــــــــ )٣(لَــــــــــــــــمْ يُهَدْهــــــــــــــــدْه مَوْعـــــــــــــــــدي   أفْلَــــــــــ

                                     
: م، ص١٩٤٧ه، ١٣٦٦المؤلــف، الطبعــة األولــى، : البــسمات الملونــة، حــسن عبــداهللا القرشــي، تقــديم : انظــر) ١(

١٧ -١٦. 
 .٩٨: حسن عبداهللا القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص) ٢(
 .٤٤: األمس الضائع، ص) ٣(
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    ولنطــفْ بــين عنــاوين قــصائد الــديوان، فمــن خــالل ذكرهــا يتبــين لنــا األلــم بعواملــه           

غربة، في ظالل الغـار، سـجين الحيـاة،          (:وبواعثه، ومحاولة البحث عن وسائل للهروب منه      

نجوى، األمس الضائع، ثورة األحـرار، انتظـار، إلـى أيـن، وهـم، أشـواق، بـوح، أشـواك، هجيـر،                      

 ).ضباب، رباه، حيرى، بعد الفراق، أنين

فـإنَّ عنوانـه يحكـي اآلالم التـي عـانى منهــا      " ألحـان منتحــرة :"     أمـا ديوانـه الموسـوم بــ    

ــراً، حيــث إ   ــشاعر كثي ــرٌ مــن الحــزن والعــذاب، فهــو        ال ــشاعرية قــد أصــابها كثي ــه ال نَّ ألحان

وهو الذي صـبغ حيـاتي      ... وراحتي  ... هو عذابي   : "يتحدَّث عن شعره في مقدمة الديوان قائال      

ــشقاء       ــرة وال ــألوان الحــزن وموَّجهــا بأطيــاف األســى، وطبعهــا بطــابع الحي : ، ثــم يقــول )١("ب

ا ال يرضــى بعـــض أصــدقائي عـــن تــسميته هـــذه    ديـــواني الخــامس، وربمـــ ) وألحــان منتحــرة  "(

ولكننــي رضــيتها ألنهــا تــسمية ترضــى عنهــا الحقيقــة، ويباركهــا واقــع التجــارب الــشعورية  

، ولــو أجلنــا النظــر بــين عنــاوين قــصائد هــذه األلحــان )٢("التــي عــشتها فــي قــصائد هــذا الــديوان

ة، ظمـأ، إلـى متمـردة،       فـي قيـود العـذاب، ضـياع، شـقي         : (المنتحرة لوجـدنا األلـم طاغيـاً عليهـا        

 ).أشواك، في الزحام، وحدة، غدر، تساؤل، ظالم، طفل عنيد

     وال شكَّ أنَّ قوة العنونة وجودتها تدفع القارئ وتحفّزه على تنـاول الـديوان وقـراءة                

 .)٣(ما بداخله، واإلبحار في محيطه الفني

م فـي عنونـة الـدواوين، ولـسنا      ليمثِّل قمة األل  ،"نداء الدماء ":     ويأتي ديوانه الموسوم بـ   

بحاجة إلى الوقوف على أبعاد اللفظتين اللتين حملتا العنوان، فهو لـم يـذكر الـدماء بلفظـة       

؛ بل أتى بها بصيغة الجمع التـي تـدل علـى عظـم األلـم الـذي انتابـه مـن خـالل               "الدم"المفردة  

نـدما يـرى القـارئ      هذا الديوان، كما أنَّ مناداة الدماء تـوحي بـشيء مـن الوجـع والـشكوى ع                

                                     
 .٥: م، ص١٩٦٤ألحان منتحرة، حسن عبداهللا القرشي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، ) ١(
 .٦: السابق، ص) ٢(
 .١١:  صالعنوان في الرواية العربية،: انظر) ٣(
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عتبة العنونة في هذه المجموعة فيدرك أنَّ شيئاً مؤلماً تجاه الشاعر قد رسم معالمه مـن      

ولــيس ثمــة : "خــالل وســمه بهــذا التركيــب اإلضــافي المــؤلم، وقــد جــاء فــي مقدمــة الــديوان   

 وشــائج متماســكة، وروابــط متحــدة، وآالم  – فــي مجموعــه –شــك فــي أنَّ الــوطن العربــي  

فشعور األخوة، ونداء الدم يوحّد بين جميع أبناء هـذا الـوطن،            ... مال متقاربة   مشتركة، وآ 

ــوبهم   ــين قل ــف ب ــى        )١(..."ويؤلّ ــدماء، ونــسبر غورهــا مــن خــالل النظــر إل ــى هــذه ال ، ولنقــف عل

ثــوار الجزائــر، كفــاح مقــدَّس، هتفــة  : (عنــاوين قــصائد هــذه المجموعــة الــشعرية الــصغيرة  

 ).امجروح، أماه، الالجئون، أشعلوه

ينبــئ عــن األلــم مــن خــالل وصــف الــنغم بالزرقــة التــي تــشي    " الــنغم األزرق"     وديوانــه 

بالعتمــة والحــزن والعنــف والهيجــان، وعنــد استعراضــنا لعنــاوين قــصائد المجموعــة نــدرك   

النغم األزرق، الهـوى الـسحري، ثـورة، لحـن          : (األلم المحيط بالشاعر، حيث جاءت عناوين     

 ).ين، انتظار، سعال الليل، ألم، قلقيهيم، جحود، كفاح لفلسط

فإنَّ العنوان ينبئ عن ألـمٍ يعانيـه الـشاعر،     ،  "بحيرة العطش "    أما مجموعته الشعرية    

ــه، ويريــد أنْ يتــسلَّى          ــراه فــي حيات ــه عطــش معنــوي يتجــرَّع مرارتــه وألمــه ممــا اعت حيــث إن

 جليـد األلـم، والـوهج    الحـرارة التـي تـذيب   "بالشعر عما أصابه من آهات وآالم، حيث ذكر أنه    

 :)٢("الذي ينير سبيل الحياة، وينطلق بها إلى عوالم سحرية بهيجة

 الحُبُّ يَا صَغِيرتِي

 بُحَيرةٌ مِنَ الظَّمَأ

 )٣(وَكَيفَ يَرْتَوي الظِّمَاءُ مِنْ بُحَيرةِ العَطَشْ؟

                                     
 .٩: ت، ص.حسن عبداهللا القرشي، دار العودة، بيروت، الطبعة الثانية، د: بقلم) المقدمة(نداء الدماء، ) ١(
م، ١٩٧٢حــسن عبــداهللا القرشــي، دار العــودة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة،    : بقلــم) مقدمــة(بحيــرة العطــش،  ) ٢(

 .٩:ص
 .٨٠ -٧٩: السابق، ص) ٣(
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،      ولننظر إلـى معـالم هـذه البحيـرة، ومـا فـي عنونـة قـصائدها مـن آالم أظمـت شـاعرنا                       

ظمـأ، وحـدي، صـمت، رمـاد، سـراب، بـسمات حزينـة، شـهقة ذكـرى،                : (ولم تروه فـي حياتـه     

 ).بحيرة العطش، في بحار التيه، بوح

 حيث إنَّ الـشاعر يـشير إلـى شـيءٍ قـد       ،"لن يضيع الغد  "    ونلمح األلم في عنوان ديوانه      

الـذي سُـلِب مـن    سُلِب من قبل، ولن يهدأ له بالٌ حتى يرجـع الحـق إلـى أصـحابه، إنـه القـدس                

 :أهله، ومع ذلك فإنه يفتح باب الفأل من خالل نافذة الغد المشرق الذي سيعيد أمجاده

ــدُ" ــا أمَّلـــــــوا" لَـــــــنْ يَـــــــضيعَ الغَـــــ ــا    مَهْمَـــــ ــعَ يَأْسَــ ــنْ ترجِــ ــيضُ لَــ ــانِي البِــ )١(!وَاألَمَــ

     وتــأتي عنونــة قــصائد هــذه المجموعــة مليئــة بــاأللم والحــزن مــع عــدم إغفــال بعــض   

فـدائي  (: فـالحزن واأللـم فـي عنـاوين       : افذ التي يلجأ إليها الـشاعر فـأْالً وأمـالً بغـدٍ مـشرق             النو

العروبــة، ثــأر، دمــشق المكافحــة، لــن يــضيع الغــد، أخــوة الثــأر، غربــان، موعــد، ضــمائر، قلــب    

يـا أخـي،    : (، ويأتي الفأل واألمل من خالل عنـاوين       )جريح، حداد، مدفع، براكين، حصاد الغدر     

 ). العرب، قمة، ربى القدس، فجرعيد، مواكب

 فــاأللم واضـح مــن خــالل مــا يكابــده العــالم  "فلــسطين وكبريــاء الجــرح":      أمـا ديوانــه  

اإلسالمي أجمع من جرحٍ عميـق لـضياع فلـسطين، ولـذا جـاء العنـوان مؤلمـاً حزينـاً، مـع مـا                      

يهرولـون إليـه،   يحمله من كبرياء العظماء الـذين اتخـذوا الـصبر شـعاراً لهـم، والفـأل معلمـاً         

 :وسيصلون إليه يوماً ما

ــودِي   اُعْـــــذريني فِـــــيْ دَمِـــــي فِـــــيْ خَـــــاطِرِي     ــنْ وقـــ ــورِي مِـــ ــرْحِ يُـــ ــاءُ الجُـــ كِبريـــ

ــى   ــنْ أَسَـــــ ــبابٌ مِـــــ ــرُّوحَ ضَـــــ ــألُ الـــــ )٢(مُمْـــــــــسِكٌ مِنِّـــــــــي بِأَوتَـــــــــارِ الوَريـــــــــدِ يَمْـــــ

                                     
 .٣٨: ت، ص. القرشي، منشورات دار اآلداب، بيروت، دلن يضيع الغد، حسن عبداهللا) ١(
 .٤٥: م، ص١٩٧٠فلسطين وكبرياء الجرح، حسن عبداهللا القرشي، دار العودة، بيروت، ) ٢(
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الحـسرة        وقد جاءت قصائد الديوان بعنـاوين شـتى نـسجت خيـوط األلـم والحـزن و           

صرخة الثأر، فدائيون، كبرياء    : (على واقع فلسطين وأهلها، حيث جاءت العناوين المؤلمة       

الجرح، شادي الجراح، يـا فلـسطين، دم الـشهيد، درب النـضال، شـعب مـارد، سـيف ويـراع،               

، ومع ذلك فقد عَنْوَن الشاعر لـبعض قـصائده         )شاطئ الضياع، زارع األشواك، مذبح الحب     

ألمــل لتكــون منفــذاً للهــروب مــن اآلالم، ولــم يجعــل اليــأس مــسيطراً مــع  بالتفــاؤل وبــزوغ ا

في رحاب الكرامة، صباح المجد، إصرار، عنـدما تترجـل الفرسـان،            (الحياة، فجاءت عناوين    

 ).مهد اإلسراء، فارسي الصغير، صديقنا القمر، مهاجران إلى القمر

ب ملـــيء باآلهـــات،  عـــصارة ألـــم، وقلـــ"زحـــام األشـــواق"     وفـــي مجموعتـــه الـــشعرية 

فالزحام يأتي بالضنك والتعـب، ويجلـب الهـمَّ والملـل، ولـنخضْ فـي خـضمِّ الزحـام لنـدرك                     

ــاوين       ــون بــه الــشاعر قــصائده، إذْ تــأتي عن ــابيع   : (األلــم مــن خــالل مــا عَنْ ــريح، ين ضــحكات ال

األسى، أشباح الـذل الهاربـة، عربـدات الطـائر المجـروح، الجـرح المـدمي، نقـش النـار، حنـين                       

يتامى، أطياف من رماد الغربة، عتاب، هدب أرعن، زارع الشوك، خفوق، أخاف، نار، لحـن               ال

جــائع، الزامــر المــوحش، انتظــار، عــذاب الهــوى، الــنجم الــذي هــوى، أحــالم ضــائعة، شــقاء،     

ــي، عــذاب الــشعر، شــرود، ســجن مؤبــد       ، فهــذه )حــصاد األشــواق، عاشــق المجهــول، تجن

 .تجرَّع ما به من ألمٍ ال يدركه إال الشعراء أنفسهموغيرها أبانت عن زحامٍ عند الشاعر، 

من خالل ما نلمسه مـن أثـرٍ إيجـابي    ، "عندما تحترق القناديل"    ويظهر األلم في ديوانه  

للقناديل في الحياة، ولكن كيف لهذا األثر أنْ يأتي وهذه القناديـل محترقـة ممـا أصـابها مـن              

وعنـدما نـرى احتـراق القناديـل مـن خـالل عتبـة             صنوف األسى واأللم، وأنواع الزيف والقهـر،        

عَنْونة الديوان فـإنَّ عتبـات القـصائد مـن خـالل عنونتهـا تـشي بـاأللم المحـيط بالـشاعر مـن                      

عنــدما تحتــرق القناديــل، ســياط الــذئاب الــصفر، فــي   ! ؟...حــواري الحــزن، فــيم جئنــا : (خــالل

 نحـن، أنـشودة لنـار    عذاب الـصمت، مـن أطيـاف الغربـة، القـدس واألطيـاف الممزقـة، وحـدة         

، وجميعها تمثِّل عنونة القصائد لهذه المجموعة الشعرية، مما يوحي بأنها خلـت    )حزيران

 .من أيِّ عنوانٍ يشي بفرحٍ أو حتى نافذة من نوافذ الهروب من األلم
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 يحكي األلـم والـضياع مـن خـالل إضـافة            "زخارف فوق أطالل عصر المجون    "    وديوانه  

 إنها أطالل وشتها الزخارف، ولم يبقَ منها إلَّـا مـا تحكيـه مـن خـالل           العصر إلى المجون؛ بل   

عنـدما تتقـصف الخيـام، رسـالة مـن شـجر النخـل              (: عناوين القصائد الموجـودة فـي الـديوان       

المسافر، بيروت في قبضة الظالم، عندما ينكسر الحلم، رحلة الدم األصفر، زخـارف فـوق      

 ). يوم موعودأطالل عصر المجون، المشي على سطح الماء،

حزن وأسـى، فالرحيـل مـؤلم، والقوافـل الـضالة           " رحيل القوافل الضالة  ":      وفي ديوانه 

تائهة دون دليـل أو معْلـم تهتـدي بـه، فكيـف لهـا أنْ تـصل إلـى هـدفها، ولـو ارتحلنـا مـع هـذه                             

ر ارتهان الحصان، أمة العرب أفيقي، أكبـ      : (القوافل الضالة لوجدنا األلم في عناوين القصائد      

 ).من غربة المستحيل، حقل النار، موت شاعر

فعنوانـه لـيس بحاجـةٍ إلـى ذكـر مـا       " أطياف من رمـاد الغربـة    ":      أما ديوانه الموسوم بـ   

اســمه مــستمدٌّ مــن حيــاة الــشعراء التــي كلهــا  "وقــد ذكــر الــشاعر أنَّ  فيــه مــن ألــمٍ وعنــاء،

، وتحمل قصائد الديوان )١("اغتراب ونصَب ومعاناة في المسيرة الشاقة التي فرضت عليهم

غريبـة بأوطـان كـل العروبـة، قتلـوه، ملحمـة الفـاو، ثقـوب فـي                  (عدة عناوين مؤلمة، فهناك     

 ).جدار العروبة، زمان الرماد، مصرع البطل، طبع ملول، أطفال الحجارة

 ألـم الـشعراء ومعانـاتهم مـع الحيـاة، فهـو             "المـشي علـى سـطح المـاء       "     وفي ديوانـه    

فـإنَّ هـذه التـسمية    ) المـشي علـى سـطح المـاء    (كنـتُ قـد أسـميت ديـواني هـذا        فـإذا   : "يقول

، وهـو بـذلك يـشير إلـى         )٢("ترجمةٌ أمينة لواقع حال الشاعر مع الشعر دون زيـادة أو نقـصان            

فـي شـباك العـذاب،      (ألمه ومعاناته في الحياة، وفي عنـاوين قـصائده ألـم وحـسرة، فهنـاك                

                                     
حــسن عبــداهللا القرشــي، دار الــشروق، القــاهرة، الطبعــة األولــى،   :بقلــم) مقدمــة(أطيــاف مــن رمــاد الغربــة،  ) ١(

 .٧: م، ص١٩٩٠
 .٨: حسن عبداهللا القرشي، ص: بقلم) كلمة: مقدمة بعنوان(ماء، المشي على سطح ال) ٢(
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ب الغربـان، فـي وادي التيـه، النيـل حـين يثـور، مـصر        نهر السراب، سقوط أوراق التوت، موك  

 ).في خضم الزلزال

 فهـو أبهـج العنـاوين، وأقلهـا ألمـاً، مـع مـا فـي داخلـه           "سـوزان ":     أما ديوانه الموسوم بـ   

جــذوة، غيــرة، عــذال، : (مــن عنــاوين قــصائد مــا هــو مندوحــة لبيــان مــا مــرَّ بالــشاعر مــن آالم،  

ــد، ســتار ا    بالغــة عنــوان  "، وهكــذا نــرى أنَّ  )لحــذر، دمــوع النــدم هــروب، حــسد، غــرام معرب

القصيدة تكمن في اختيار كلمة أو أكثر تـشي بـالفكرة األساسـية، وتـومئ إليهـا بـدون أنْ                    

تصرّح بهـا، كـي تغـري المتلقـي بـالقراءة للبحـث عـن هـذه الفكـرة، وفـي ذلـك مـا يحقِّـق لـه                        

 .)١("متعة الكشف بنفسه

لـيس مـسكوناً بالرغبـة    "ء دواوين القرشي نـدرك أنـه        ومن خالل االطالع على أسما 

في البوح واإلفضاء عن ذات نفسه فقـط، وإنمـا هـو مهمـوم بمـا يـصطرع بـه الواقـع العربـي                        

من أحداث، وما يشغل أمته مـن قـضايا مـصيرية؛ بـل إنـه متـابع ومعنـيٌّ ومعبِّـرٌ عمـا يمـور بـه                           

بذات نفسه، وأمور أخرى عامـة محيطـة   ، فألمه ناتج عن أمورٍ تتعلَّق   )٢("العالم من صراعات  

عــالم القرشــي عــالم هــامس مــسحور، نعــيش فــي ظاللــه حيــاة كاملــة، لهــا     "بــه، ولــذا فــإنَّ  

ظروفها وقوانينها الخاصة، عالم فيه البسمات ملونة، والذكريات مواكب، واألمس ضائع،           

هـادئ  واأللحان منتحرة، والنغم أزرق، والعطـش بحيـرة، كـل شـيءٍ فيـه سـاجي الـضفاف،               

 .)٣("السطح، ولكنه ثائر األعماق، مشتعل الباطن

                                     
حــسن فــتح البــاب، الــدار المــصرية اللبنانيــة، القــاهرة، الطبعــة   . حــسن القرشــي شــاعر الجزيــرة العربيــة، د ) ١(

 .٥٢ -٥١: م، ص١٩٩٧ -ه١٤١٨األولى، 
 .٤٦ -٤٥: السابق، ص) ٢(
م، ١٩٧٦ مطابع سجل العرب، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،           عبدالعزيز الدسوقي، . القرشي شاعر الوجدان، د   ) ٣(

 .٣٥: ص
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 :ـ األلم في عتبة اإلهداءات٢
أهمية كبيرة، عبر إدراجه في مقدمة كتـبهم، وفـوق الورقـة    "    يولي المؤلفون اإلهداء   

األولــى بعــد عنــوان الكتــاب، وبعــد صــفحة بيــضاء ال معنــى لهــا ســوى إراحــة النظــر والتقــاط    

 القراءة يـأتي اإلهـداء بخـط متـأنٍ وبـارز، ليكـون الجملـة الوحيـدة             األنفاس قبل الشروع في   

 .)١("في النص التي ال يشك في نسبتها إلى الكاتب ال إلى أبطاله وتقمصاته

     إنَّ اإلهداءات التي تكون لألعمال اإلبداعية من شعر ونحوه تتسم بحسٍّ مختلف،          

ــاءات، وتكتن    ــارات واإليحــ ــد مــــن اإلشــ ــة بالعديــ ــة محملــ ــا المــــشاعر والعواطــــف  ولغــ فهــ

، وهـي بطبيعـة الحـال تـشير إلـى التقـدير مـن               )٢(واالنفعاالت، وتميل إلـى التكثيـف واالختـزال       

المهدِي إلى المهدَى إليه، ومدى صدق المشاعر تجاه اآلخر، واالرتباط بينهما، حيث إنـه يعـدُّ       

ي صـورة أوسـع   نبراساً من خالل توجيهه إلى فردٍ في صورة ضيقة قاصـرة، أو إلـى جماعـة فـ              

اإلهــداء المطبــوع فــي جميــع نــسخ الكتــاب، إذْ يــصدر عــن قــصد  "، وأقــصد بــذلك )٣(وأشــمل

 سـيعرف أنـه   – في أي زمـان وفـي أي مكـان        –المؤلف ومعرفته بأن كل من سيقرأ الكتاب        

يهدي عمله هذا إلى قيمة رمزية معينة قد تتجسد في شخص أو فـي جماعـة أو فـي فكـرة                     

، فهو كلمات وعبـارات يرسـلها الـشاعر إلـى شـخصٍ مـا أو إلـى                  )٤("أو في عمل أو في مكان     

 .مجموعة من المتلقين، ويكون اإلهداء للديوان بأكمله، أو قصيدة معينة

 .إهداء شعري، وآخر نثري:  يأتي على شقين وهو إهداء الدواوين:فالنوع األول       

                                     
ــى،        ) ١( إهــداءات الكتــب، حمــدي عبــدالعليم البــدوي، مؤســسة طيبــة للنــشر والتوزيــع، القــاهرة، الطبعــة األول

 .١٩ -١٨: م، ص٢٠٠٩
 .٩ -٨: السابق، ص: انظر) ٢(
 .٣١٣ -٣١٢: ية، صدراسة سيميولوجية سرد: عتبات النص في الرواية العربية: انظر) ٣(
م، ٢٠٠٨ه،  ١٤٢٩إهداءات الكتب، محمد عبدالرزاق القشعمي، مطابع الحميضي، الرياض، الطبعة األولى،           ) ٤(

 .٢٥: ص
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إلــى ابنــه " اء الــدماءنــد"إهــداء ديوانــه :  عنــد حــسن القرشــي اإلهــداء الــشعري     فمــن 

الصغير عبداهللا من خالل قصيدة مرسلة إليه تـشي بـاأللم، وقـسوة مـا أصـابه مـن حـزنٍ فـي              

 :حياته

مِـــــــــــــــــنَ الَّلظَـــــــــــــــــى مِـــــــــــــــــنْ وَهَـــــــــــــــــجِ التَّنُّـــــــــــــــــورِ

ــعُورِي   ــدَى شُـــــــــــــــ ــعْري وصَـــــــــــــــ ــسيجُ شِـــــــــــــــ نَـــــــــــــــ

ــديكَ  ــدَاهللاِ"أهْـــــــــــــــــ ــغيرِي " عَبـــــــــــــــــ ــا صَـــــــــــــــــ يَـــــــــــــــــ

ــسُّطُورِ  ــبَ الـــــــــــــــــــــــــ ــوانيَ المُلْتَهِـــــــــــــــــــــــــ دِيـــــــــــــــــــــــــ

ــةً ــرِ تَحِيَّــــــــــــــــــــــــــــ ــدِكَ الكَبيــــــــــــــــــــــــــــ )١ (! لِغَــــــــــــــــــــــــــــ

      يظهر األلم بادياً في إهداء الشاعر ديوانه البنه الصغير، حيث يريد منه أنْ يتذكَّر في               

غده القريب ما كـان يعانيـه والـده مـن آالم وصـفها بـالتنور الملتهـب، وهـذا مـن بـاب مبالغـة                     

وهنا نلمـح الوظيفـة     الشعراء فيما يكابدونه في حياتهم، وما يواجهون من مشقةٍ وعنت،           

االجتماعيــة لإلهــداء، وهــي مــشاركة االبــن لوالــده مــن خــالل مــا يحملــه اإلهــداء مــن دالالت    

 .ومعان

 الـــذي يـــشير إلـــى األلـــم والحـــزن عنـــد القرشـــي إهـــداء ديوانـــه   اإلهـــداء النثـــري     ومـــن 

ن إلـى الحـائرين فـي متاهـات الـدروب، الـذي           : "، حيـث جـاء فيـه      "زحـام األشـواق   : "الموسوم بـ 

يــؤرِّقهم الــشوق إلــى المجهــول، وإلــى البــاحثين عــن الحقيقــة فــي أعمــاق نفوســهم، وفــي   

، فهو يعيش في بحر التيه والحيرة، ويجول بقصائده بحثاً عن مخرج منها،             )٢("أصداء الحياة 

                                     
 .١٤: نداء الدماء، ص) ١(
م، صـــفحة ١٩٧٩زحــام األشـــواق، حـــسن عبــداهللا القرشـــي، دار العـــودة، بيـــروت، لبنــان، الطبعـــة الثانيـــة،    ) ٢(

 .اإلهداء
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فيهدي قصائد ديوانه إلى مَنْ يريد الخروج عمَّا هو فيه من ظروف قاسية، ومَنْ هو على مثله             

 .األحزانفي اآلالم و

ـــ     ــه الموســوم ب ــنغم األزرق"     وفــي إهــداء ديوان ــذين ســخرت مــنهم   : "يقــول" ال ــى ال إل

إلــى الــذين يغزلــون مــن قلــوبهم خفقــات الحــبِّ . إلــى الالحقــين بقافلــة األشــواق. الــذكريات

 .)١("النغم األزرق"من . أهدي هذه القطرات. رغم الظمأ واألشواك. والحنان

إلى جملـة مـشاعل الحقيقـة فـي         ": "عندما تحترق القناديل  : "نه     ويقول في إهداء ديوا   

 .، فهو يشي بألم الواقع الذي تعيشه األمة، وما فيه من محن ورزايا)٢("أودية الزيف

فاإلهـداء فيـه يغلـي ألمـاً وحرقـة،          " المشي علـى سـطح المـاء      : "     أما ديوانه الموسوم بـ   

إلــى جيــل الغــد مــن أبنــاء أمتنــا العربيــة    : "وذلــك علــى واقــع الــضعف العربــي المــؤلم، يقــول   

ــرِّر هـــذه األمـــة مـــن   كـــوابيس الـــضعف، وســـيطرة  : العريقـــة، الـــذي مـــن مـــسؤولياته أن يحـ

 .)٣("الطغيان، وانغالق المسالك، وإحباط المساعي، وانبهام الغايات؟

شـيء مـن األلـم الـذي يعتـصر قلبـه مـن              " أطيـاف مـن رمـاد الغربـة       : "     وفي إهداء ديوانـه   

الــذين أثبتــوا أنهــم : إلــى شــهداء االنتفاضــة: " الفلــسطيني، ويهــدي لهــم ديوانــه قــائال الواقــع

شهود عصرهم، في معارك التحدي، والذين قدّموا أرواحهم فداء للـوطن، وإنقـاذاً لـشرف      

 .)٤(! "العروبة

: ، مـا جـاء مـصدَّراً فـي قـصيدته الموسـومة بــ               وهو إهداء القـصائد    :ومن النوع الثاني         

، وفـي بـاطن اإلهـداء       )٥(" ...إلى التي توارت فـي ضـباب رسـالتها        : "، حيث صُدِّرت بقوله   "ةرسال"

                                     
 .٥: م، ص١٩٦٦زرق، حسن عبداهللا القرشي، منشورات دار اآلداب، بيروت، الطبعة األولى، النغم األ) ١(
ت، .، حسن عبداهللا القرشي، دار العودة، بيـروت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة، د    )اإلهداء(عندما تحترق القناديل،    ) ٢(

 .٥: ص
 .المشي على سطح الماء، صفحة اإلهداء، بدون رقم للصحفة) ٣(
 . من رماد الغربة، صفحة اإلهداء، بدون رقم للصحفةأطياف) ٤(
 .٥٠: بحيرة العطش، ص) ٥(
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ألمٌ يجده الـشاعر داخـل نفـسه، يعيـشه بـسبب رسـالة قادمـة ممـن أحـب، حيـث اختفـت                  

 .المحبوبة بعد رسالة القطيعة والهجر

ا بـداخل الـنص؛     تنبه المتلقـي إلـى مـ      "     وال شكَّ أنَّ هذه العتبات من اإلهداءات وغيرها         

فهي الومضات التي تنبئ بما سـيكون عليـه الـنص، حيـث تمهِّـد لـه مـن إيحـاءات وإيمـاءات                       

وإشــارات تقــود إلــى تفــسير الــنص ومحتــواه، وتجعــل منــه قــوة متعــددة الــدالالت واألبعــاد،     

 .)١("تختلف أو تتفق فيها رؤية متلقٍ عن متلقٍ آخر

 :ـ األلم في عتبة المقدمات٣
نصٌّ يتـصدَّر الكتـاب، يكتبـه المؤلـف أو شـخص آخـر، ويتوجَّـه الكـالم                  "هي       المقدمة  

، ومـا يعنينــا هنـا هــو الـنصّ الــذي يكتبـه الــشاعر صـدراً لديوانــه، حيـث إنهــا       )٢("فيـه إلـى القــارئ  

تمثِّل إضاءة للمتلقي حول ما ينتجه الشاعر من مجموعة شعرية توحي له بـشيءٍ ممـا فـي          

 . وأفكارداخل هذه المجموعة من معانٍ

     وقد أظهر القرشي ألمه في المقدمات التي كتبها في صدر دواوينـه الـشعرية، حيـث                

اتسمت باالختصار، وفيهـا بـوح وشـكوى، وهـم ونجـوى لمـن حولـه، يرسـل لهـم آهاتـه فـي                        

 .عتبة مقدمات الديوان، ليدرك القارئ مدى معاناته، وشدة آالمه

 يبــين ألمــه، ومــا أصــابه مــن ظــروف ومحــن،   "البــسمات الملونــة"     ففــي مقدمــة ديوانــه  

امرؤ من ذلك الفريـق، الـذي خلـع علـى     ... وحسن عبداهللا القرشي ولنسمّه الشاعر   : "يقول

الحياة بردة صباه، وأمنيـات شـبابه، فجـوزي منهـا بـألوان مـن الجحـود والعقـوق واإلشـاحة،                     

تــضغط علــى كمــا لقّنتــه أفــانين متغــايرة مــن دروســها جعلتــه يحــسُّ بــشيخوخة نفــسية    

                                     
 .٤٧ -٤٦: دراسة سيميولوجية سردية، ص: عتبات النص في الرواية العربية) ١(
لطيـف زيتـوني، مكتبـة لبنـان ناشـرون، دار النهـار للنـشر، لبنـان، الطبعـة                   . معجم مصطلحات نقد الرواية، د    ) ٢(

 .١٥٦: م، ص٢٠٠٢األولى، 
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روحــه، وتــسرق أنفاســه، وتنتقــل بــه إلــى عالمهــا الحــسير الهامــد عــالم الــضباب والكثافــة     

 .)١("واألشباح، كل شيء غريب على أحالمه وخياالته وأمانيه

:  قـائالً  "مواكـب الـذكريات   ":     ويتحدَّث القرشي عن آالم الشعراء فـي مقدمـة ديوانـه          

ــألَّق   " ــاد    الــشعر دمعــات وابتــسامات، وأفكــار تت ــورق، وقلــوب وأكب ، وجــراح تــسيل علــى ال

 .)٢("تحترق

أفصح الـشاعر عـن معاناتـه الـشديدة         " المشي على سطح الماء   "     وفي مقدمة ديوانه    

ومـا  .. كالهمـا جـذّابٌ وكالهمـا عنيـف ومعـذِّب     .. والـشعر صـنو الحـب     : "مع داء الحب فقال   

 .)٣("  لواذع الوجدانأعتقد أنَّ شاعراً حقيقياً قد سلِم من عذاب الحب، وأمِنَ

ــه     يعتــصر األلــم قلــب القرشــي، ويفــصح عــن     ،"زحــام األشــواق "      وفــي مقدمــة ديوان

ليست هذه الحزمة من األشواق إال نزيفاً من القلب الجريح، ومِزقاً من الروح             : "معاناته قائالً 

، نعــم إنهــا عــصارة روح، وذوب قلــب ضــائع فــي متاهــات الحــب للحيــاة واألحيــاء        ... الحــائر

، فهـو  )٤(!"وقصارى ما يستطيع أنْ يهديه الـشاعر إلـى البـشر هـو ذوب قلبـه، وعـصارة روحـه                   

يفضفض عن مشاعره تجاه أحداث مجتمعه، وما يشاهده فـي عالمـه الخـاص والعـام مـن           

واقــعٍ مريــر أصــابه بالكمــد والحــزن، فكــان الــشعر متنفــساً لــه مــن خــالل هــذه المجموعــة      

 .الشعرية

:  ألــمٌ وشــقاء، وتعــبٌ وعنــاء، يقــول  "أطيــاف مــن رمــاد الغربــة  "ه      وفــي مقدمــة ديوانــ 

 إال –ولست أدري لماذا يسربل الشقاء حيـوات الـشعراء، ولمـاذا تظلِّـل الكآبـة نفوسـهم         "

 ؟ قد يكون ذلك ألنَّ شحنات اإلحساس المختزنة في كيـانهم هـي أضـعاف مـا           -فيما ندر   

                                     
 .١٧ -١٦: البسمات الملونة، ص) ١(
 .١٢: م، ص١٩٥١ه، ١٣٧٠مواكب الذكريات، حسن عبداهللا القرشي، مطبعة الرسالة، ) ٢(
 .٨: ص) كلمة(المشي على سطح الماء، ) ٣(
 .٧: ، ص)المقدمة(زحام األشواق، ) ٤(
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 –عرهم، وسرعة تأثرهم، هما األكثـر    هو مختزن في نفوس سائر الناس، وألنَّ رهافة مشا        

 بالنسبة لغيرهم من البشر، وألنهم يحـسّون مـن آالم اآلخـرين مـا ال يحـسّه          –بما ال يقاس    

هؤالء أنفسهم، والشعر عذاب، ولكنه قدر الشعراء، ولذلك فال ينبغي أنْ يغبط الـشعراء        

 ما يستنزف منهم    على ما امتحنوا به مهما أصابوا من مجد، ومن شهرة، ونباهة شأن، فإنَّ            

لقــاء ذلــك هــو أغلــى مــن الــدم، إنــه أكــسير الحيــاة، والــشاعر هــو كمــا وصــفْتُه فــي إحــدى         

 :قصائدي بقولي

ــذِي  ــوَ الَّـــــــــ ــاً وَهْـــــــــ ــعوهُ أَلَمـــــــــ عَــــاشَ يَأْسُـــــو الجُــــرْحَ وَالـــــدَّاءُ عقـــــامُ   أَوْسَـــــــــ

ــربٍ    ــقٍ مُغْتــــــ ــنْ عَاشــــــ ــهُ مِــــــ ــا لَــــــ ــضّرامُ   يَــــــ ــيهَا الـ ــلءُ حَواشِـ ــىً مِـ ــيْ رُبـ )١(" !فِـ

     فالــشاعر مــن جملــة الــشعراء الــذين أنهكهــم األلــم، وســاروا فــي طريقــه يكتــوون   

ــذاتها؛ بــسبب حيــاتهم الخاصــة،        ــه، ويعتــصرون شــقاءه، ويفقــدون نعــيم الحيــاة ومل عذاب

 .وطابعهم النفسي المشوب باألحزان

ن ال بـدَّ  كـا : " حيـث قـال   ،"نـداء الـدماء   "    كما يأتي األلم عند القرشي في مقدمة ديوانـه          

للــشاعر العربــي واآلالم تجتــاحُ وطنــه الحبيــب والنكبــات تتــوالى عليــه أنْ يحمــل المــشعل     

ألبناء هذا الوطن، وأنْ يسكب الضياء علـى صُـوَى الطريـق، وأنْ يحـدو الركـب المنطلـق فـي                   

ــه، ال ينــتكس وال يتراجــع مهمــا اعترضــته         ــة والمجــد، ليــسير مجــدّاً نحــو غايت ســبيل الحري

ولـيس ثمـة شـكّ فـي أنَّ         : "، ثـم يقـول    !"هما انبثّت في سبيله األشواك واأللغام     العوائق، وم 

 وشــائج متماســـكة، وروابــط متحـــدة، وآالم مـــشتركة،   - فــي مجموعـــه –الــوطن العربـــي  

فشعور األخوّة، ونداء الدم يوحِّد بين جميع أبناء هـذا الـوطن، ويؤلِّـف بـين                ...وآمال متقاربة 

 ومهمـا تباعـدتِ المـسافات، وتباينـت األجـواء، وتغـايرت             قلوبهم، مهما اختلفتِ المنـاطق،    

                                     
 .٨ -٧: ، ص)المقدمة(أطياف من رماد الغربة، ) ١(
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، فآالمه منبثقـة عـن شـعور األخـوة تجـاه مـا يـصيب العـالم العربـي مـن أحـداث                        )١("المناخات

مؤسفة، فالوطن واحد، والجراحات واحدة، يحزن عندما يرى االضـطهاد علـى فئـة ضـعيفة                 

مــن الواقــع المــؤلم، حيــث إنَّ مــن أشــقائه، فهــو بأمانتــه وإخالصــه يرســل اآلهــات واألحــزان  

ذلك من واجبات الشاعر بصفته يحمل أمانة إليصالها لآلخرين بما أعطـاه اهللا مـن ملهمـةٍ،      

 .وصوتٍ يصل إلى قارئيه

 وذهابـه ضـحية ألمـورٍ مجتمعيـة؛     ،"بحيرة العطـش "     ويتألم الشاعر في مقدمة ديوانه     

ــة، يقــ      ــه اليومي  وإن كــان هــو نفــسه   –والــشاعر : "ولنتيجــة لرســالته التــي يؤدِّيهــا فــي حيات

 يهمّـــه أنْ يكـــون طبيبـــاً نفـــسياً لآلخـــرين يعـــالج مـــشكالتهم النفـــسية،   –فريـــسة لـــآلالم 

ويفسِّر لهم ظواهرهم الخفيـة، ويعبـر بهـم عـالم المـادة إلـى عـالم الـروح وإنْ كلَّفـه ذلـك                        

د ذلـك األمـر ضـرراً ووبـاالً         ، فهـو مـا إنْ يقـدِّم خدمـة لآلخـرين إلَّـا ويعـو               )٢("كثيراً، وآداه، وأثقله  

 .عليه وحسرة

 يرسـل آالمـه وأحزانـه للمتلقـين مـن خـالل عتبـة               "لن يـضيع الغـد    "     وفي مقدمة ديوانه    

لـم يُنـشر ليطربـك ويـشجيك ويحملـك علـى أجنحـة األحـالم          ...هذا ديـوان  : "المقدمة قائالً 

أ فيـــه ظـــالل ويهـــيم بـــك مـــع األطيـــاف الـــسحرية، ولـــن تتنـــسَّم منـــه عبيـــر الغـــزل أو تتفيـــ  

السكينة، ولكنك ستشم منه رائحة الكبد المحترقة، وتتجـرع مـن خاللـه مـرارة الـذكرى            

 .)٣("القريبة

تمثِّــل حلقــة وصــلٍ وربــطٍ بــين      ...      وهــذه العتبــات مــن العنــوان واإلهــداء والمقدمــة      

ال تشكّل هذه العناصر جـزءاً حقيقيـاً مـن الـنص؛ بـل عتبـة تفـصل                  "الداخل والخارج، حيث    

، يعبرهـا الـداخل ال فـي اتجـاهٍ واحـدٍ بـل              )ما هو مكتوب عـن الـنص      (ين النص وخارج النص     ب

                                     
 .٩: ص) دمةالمق(نداء الدماء، ) ١(
 .١٠ -٩: ، ص)المقدمة(بحيرة العطش، ) ٢(
 .٧: ، ص)المقدمة(لن يضيع الغد، ) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

فـــي االتجـــاهين، إنهـــا مكـــان مميـــز عمليـــاً واســـتراتيجياً للتـــأثير فـــي الجمهـــور، ســـعياً وراء 

 .)١("استقبال أفضل للنص، وفهمٍ يوافق مقصد الكاتب

 :ـ األلم في عتبة المطالع٤
ع عنايــة خاصــة، ولــم يختلــف القــدماء والمحــدثون علــى أن             اعتنــى العــرب بالمطــال  

المطلع من أهم أجزاء القصيدة، وينبغي أنْ ينال عناية واهتماماً خاصـاً مـن الـشاعر؛ وذلـك                

، ويؤكِّـد الجــاحظ  )٢(أنَّ المطـالع الجيـدة يكــون تأثيرهـا أو تـأثير القــصيدة فـي النفـوس أكثــر      

، ولــذا فــإنَّ هنــاك قــصائد    )٣("الكــالم فتنــةً وعُجْبــاً  إنَّ البتــداء : "علــى أهميــة االبتــداء بقولــه   

 .اشتهرت بمطالعها، وأخرى عكس ذلك

     وقد شكَّلت المطالع عتبة من العتبات التـي نقلـت لنـا آالم القرشـي وأحزانـه، حيـث                   

جاءت القصيدة مشوبة بالهمِّ والكدر من خالل االستهالل الذي يصافح به القرشي متلقي             

 :، إذْ يقول"غربة:"ع قصيدته الموسومة بـشعره، ومن ذلك مطل

ــدْتُ وَحْـــدِي أَعـــيشُ فَـــوقَ البَرَاكِيــــ  ــيرِ  عـ ــاةَ األَسِـــــ ــا حَيـــــ ــا هُنَـــــ ـــنِ وأَحْيَـــــ )٤(ــــــ

      وأيُّ ألــمٍ يكتــوي بــه الــشاعر، وهــو يعــيش غريبــاً فــوق فوهــة البــراكين واألحــزان          

 .ةالملتهبة، أسيراً ال يستطيع الفكاك عن أحزانه وآالمه النفسي

 :  وفي مطلعٍ آخر يحكي غربته وحزنه

)٥(!مُتَنَقِّـــــــــلٌ بَـــــــــينَ الوُجُـــــــــودِ غَريبَـــــــــا أَنَـــــــــا كَالفَراشَـــــــــةِ هَـــــــــائمٌ مُتفَـــــــــرِّدُ

                                     
 .١٤٠: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص) ١(
عبــدالحليم حفنــي، مطــابع الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب،   .مطلــع القــصيدة العربيــة وداللتــه النفــسية، د ) ٢(

 .٤٩: م، ص١٩٨٧
عبدالـسالم محمـد هـارون، دار إحيـاء التـراث           : مان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق     كتاب الحيوان، أبو عث   ) ٣(

 .٨٨: ١م، ١٩٦٩ه، ١٣٨٨العربي، الطبعة الثالثة، 
 .١٧: األمس الضائع، ص) ٤(
 .٨١: السابق، ص) ٥(



 

 
٢٦٦

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

     فهــو مــا إنْ يــذهب إلــى مكــانٍ إلَّــا ويجــد نفــسه غريبــاً، ولعــلَّ مــرد ذلــك مبالغــة بعــض  

 .ربةٍ وشقاءالشعراء كعادتهم في وصف ذواتهم وما هم عليه في الدنيا من غ

     ويأتي بمطلعٍ آخـر يحكـي فيـه ألمـه وحزنـه ممـا يجـري مـن بعـض النـاس مـن خـداع،              

 :وعدم صدق في التعامل

)١(!وَرَجعْــــتُ مَكْلــــومَ الحَــــشَا ملتَاعــــا    إِنِّــــــي سَــــــئِمْتُ مِــــــنَ األَنَــــــامِ خِــــــدَاعَا

رمــه مــنهم       اســتهلَّ الــشاعر قــصيدته بالحــديث عــن فئــة الخــداع والكــذب، مبينــاً تب  

نتيجة لما وجده من عدم مصداقية في التعامل، مما يجعل اإلنسان يحزن على وجـودهم،               

 .ويأسى على تعامله معهم

بــالبوح عمّـا يقاســيه مـن آالم الحــب، وجــذوة   " ربّـاه "     ويـستهلُّ قــصيدته الموسـومة بـــ  

 :النار المستعرة في جوفه، إذْ يلجأ إلى خالقه فإليه المأوى والملتجأ

ــ ــسَدِي  ربّـ ــيْ جَـ ــبَّ فِـ ــبٌ شَـ ــذَا لَهِيْـ )٢(غَرَائِــــزِي مِنــــهُ فِــــيْ هَــــولٍ وَأَفكَــــارِي     اهُ هَـ

      فمنــذ مطلــع القــصيدة والــشاعر يتكــئ علــى األلــم الــذي يعانيــه، ويكتــوي بــه داخــل     

 نصيراً ومعيناً ليخفِّـف عنـه آالمـه؛ تعفُّفـاً وطلبـاً لمغفرتـه        -سبحانه–كيانه، وليس له إلَّا اهللا      

ــا قــد يجــول فــي خــاطره مــن ألــمٍ نفــسي تجــاه أمــورٍ ليــست فــي يــده، ولكنهــا      ورضــ وانه عمّ

 .النفس التي تجعل اإلنسان ضعيفاً في أمور دنياه

    ومن المطالع التي نقلت لنا ألم القرشي مما صوَّره مـن بـؤسٍ وحرمـان يقاسـيه ممـن             

 :يحب

ــؤْسٌ  ــاةُ وبُــــــ ــا الحَيــــــ ــغَبٌ كُلُّهــــــ )٣(يــــــكِ وَيَأْسَــــــىإِنْ يجُــــــعْ خَــــــاطِري إِل سَــــــ

                                     
 .٨٩: السابق، ص) ١(
 .١٠٥: األمس الضائع، ص) ٢(
وزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعـة  سوزان، حسن عبداهللا القرشي، دار القرشي للنشر والت     ) ٣(

 .٤٥: م، ص١٩٩٣الرابعة، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

     فهو يجعل الحياة بائسة، ويدبُّ في روحه اليـأس والملـل، حيـث إنَّ اللوعـة واألسـى           

 .تطفوان، ويظهر األلم والضنى؛ نتيجة لما حدث من هجران 

ــ       بإظهــار ألمــه  " عاشــق المجهــول :"ويــستهل القرشــي مطلــع قــصيدته الموســومة بـ

 :وتعبه

ــي   ــولِ يَقْتلُنِــــــــــ ــشَّوقُ لِلمجهــــــــــ ــدَنِ   الــــــــــ ــنا البَـــــ ــهِ ضَـــــ ــسُّ بِـــــ ــمْ أحـــــ )١(وَلكـــــ

 .        فاأللم متشبثٌ بالشاعر، أنهك بدنه، وأتعب مشاعره وأحاسيسه

 :ـ األلم في عتبة الخواتيم٥
تــأتي الخاتمــة فــي العمــل األدبــي وخاصــةً الــشعري منــه لتــشير إلــى النهايــة األليمــة أو        

 .ف عندها الشاعر، ويختتم بها كالمهالسعيدة، حيث إنَّ لكلِّ نصٍّ مكتوب نهاية يتوقَّ

، )٢("وسيلة فنية وبالغية وفكرية تولِّد في القـارئ اإلحـساس ببلـوغ الغايـة          "    والخاتمة  

وهــي آخــر مــا يرســخ فــي ذهــن القــارئ مــن القــصيدة بعــد انتهائــه مــن قراءتهــا، وقــد تكــون      

 .مرتبطة في المطلع بالمعنى؛ بل إنَّ بعض الشعراء يعيد المطلع ذاته

     وقد جاءت بعض الخواتيم عنـد القرشـي حزينـة، تحكـي همومـه وأشـجانه وآالمـه،                  

 :ومن ذلك

)٣(فَأَنَـــــــــــــــــــا طَيـــــــــــــــــــفُ غَرِيـــــــــــــــــــبِ   فابْعــــــــــــــدِي إِنْ شِــــــــــــــئْتِ عَنِّـــــــــــــــي   

 :وترتبط هذه الخاتمة الحزينة بمطلع القصيدة في المعنى

ــبِ   وَأَخيـــــــــــــــــــــراً عُـــــــــــــــــــــدْتِ لِـــــــــــــــــــــيْ ــيكِ الكَئيـــــــــــ ــدْتِ لِمَاضِـــــــــــ )٤(عُـــــــــــ

                                     
 .١٤٠: زحام األشواق، ص) ١(
 .٨٥: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص) ٢(
 .٧٥: األمس الضائع، ص) ٣(
 .٧٤: السابق، ص) ٤(



 

 
٢٦٨

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

، ولــذا "وأخيــراً: "ا أنَّ المطلــع والخاتمــة يرتبطــان بعنــوان القــصيدة الموســومة بـــ       كمــ

نرى تسلـسل عتبـات القـصيدة، وترابطهـا مـع بعـض، فهنـاك انتظـار فـي عنـوان القـصيدة،                       

وعودة للمحبوبة في المطلع، وطرد وطلب بُعْدٍ في الخاتمة، وجميع عتبات القـصيدة تـشي               

 .الحال والمآلباأللم والشكوى وعدم الرضا عن 

 :ومن ألم القرشي في خواتيم قصائده التي ربطها بالمطلع وكرَّره لفظاً ومعنى قوله

)١(إِنِّـــــي سَـــــئِمتُ مِـــــنَ األَنَـــــامِ خِــــــدَاعَا     لَــا تَــسْأَلوا لِــمَ عُــدْتَ فَــرْداً فِــيْ الــوَرَى      

صيدته       يبيِّن الشاعر ألمه وشكواه من األصـدقاء، وتبرّمـه مـن خـداعهم، ويختـتم قـ                

بالحزن األليم على واقع األخوة والعالقات بين الناس، ويعزِّز هذه الخاتمة الحزينة بما بـدأه   

 :في مطلع قصيدته، حيث جاءت الخاتمة مكرِّرة الشطر األول من  المطلع

ــا  إِنِّــــــي سَــــــئِمتُ مِــــــنَ األَنَــــــامِ خــــــدَاعَا ــشَا مُلْتَاعَــ ــومَ الحَــ ــتُ مَكْلــ )٢ (!وَرَجَعْــ

ر مع نـوعٍ مـن األصـدقاء سـأمٌ وملـلٌ وخـداع، ولـذلك فـضَّل الوحـدة علـى             فحياة الشاع 

 .مصاحبتهم

    ومــن األلــم فــي الخاتمــة عنــد القرشــي تفكيــره بمــصير اإلنــسان فــي هــذه الــدنيا، ومــا   

 :اقترفه من عملٍ، حيث الحساب والجزاء

ــاً بِــــــــ  ربَّــــــاهُ إِنَّ مَــــــصيرِي فِــــــيْ يَــــــديكَ فَلَــــــا ــاميَ مَقْرُونَــــــ )٣(أَوْزَارِيتَــــــــدَعْ زِمَــــــ

    فالشاعر قلقٌ حزينٌ من مصيره، وطامعٌ في رحمة ربـه، يختـتم قـصيدته بهـذا البيـت                  

 .الذي يظهر من خالله نجواه لخالقه طالباً منه تطهيره من أدران األوزار والمعاصي

                                     
 .٩٠: األمس الضائع، ص) ١(
 .٨٩: السابق، ص) ٢(
 .١٠٦: السابق، ص) ٣(
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   ويتــألم الــشاعر فــي خــواتيم قــصائده بــسبب مــا أحدثتــه محبوبتــه فيــه مــن شــقاء           

 :وضياع

ــ ــا أَنْــــــ ــاةِ فَمَــــــ ــقَاءُ الحَيــــــ ــا شَــــــ ــضَّائِعاتْ   تِ إِلَّــــــ ــيَ الــــــــــــ ــدِّدُ أَحْالَمِــــــــــــ )١(يُبَــــــــــــ

 .وما أقسى ألم المحبوبة التي تعذِّب صاحبها، وتستلذ به

 :وفي خاتمة قصيدة أخرى يقول

ــاً   ــأَجْهشَ بَاكِي ــذِّكرى فَ ــهُ ال ــهَقَتْ ل ــامِ    شَ ــفيرِ حِمَـــ ــى شَـــ ــهِ عَلَـــ ــا تتركيـــ )٢ (!لَـــ

ى مـؤلم ومحـزن، اكتـوى بهـا الـشاعر، فجرَّتـه اآلهـات إلــى        فالبكـاء علـى أعتـاب الـذكر    

 .عزفٍ ونزفٍ في الخاتمة

    ويختتم القرشي إحدى قصائده باأللم والحزن بسبب الغربة التي وجدها فـي حياتـه،      

حيث تبَّرم من المجهول الذي ينتظره علـى عـادة الـشعراء الرومانـسيين عنـدما يتحـدَّثون                  

ظرهم من أيـامٍ قادمـة، ومـا أحدثتـه األيـام الماضـية فـيهم                عن ذواتهم وحسراتهم وما ينت    

 :من محنٍ ورزايا

ــزَنِ؟  حَتَّـــــــامَ أَحْيَـــــــا فِـــــــيْ سَـــــــعِيرِ أَسَـــــــىً ــابرِ الحَـــــ ــنَ مَقـــــ ــيشُ رَهْـــــ )٣(وَأَعـــــ

     فالقرشي يختم كثيراً من قصائده باأللم والحزن، ولذا فإن أثر الخاتمة باقٍ في ذهـن     

 .لق بالذهن من القصيدةالمتلقي، حيث إنها آخر ما يع

 :ـ األلم في عتبة الغالف والرسومات٦
      يمثِّل الغالف عتبة من العتبات؛ بل إنه العتبـة األولـى ولـيس العنـوان كمـا نجـده فـي                

ــه لــدى دارســي األدب بوجــهٍ عــام والــشعر بوجــهٍ       بعــض الدراســات، ولــم يأخــذ الغــالف حقَّ

                                     
 .٤٦: بحيرة العطش، ص) ١(
 .٧٣: السابق، ص) ٢(
 .١٤٠: زحام األشواق، ص) ٣(
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، ويقـوم بترجمـة مـا فيـه فنيـاً وبـصرياً ال              خاص، حيث إنه يشي بشيء مما في داخل الديوان        

لغوياً، مما يلزم الدارسين ضرورة التركيز على دراسة الفن التشكيلي الذي يـرتبط بـصورة               

الغالف في الكتب األدبية، حيث إنَّ ذلك له صلة بالذوق، وممهـد لألديـب ألن يرسـم لوحاتـه                   

 .)١(األدبية من خاللها

 يضمَّان الكتاب، ويساهم فـي إضـفاء قيمـةٍ مـا إلـى مـا                     ويتكوَّن الغالف من جناحين   

فــي داخلــه مــن نــصوص، ويــشكِّل إضــافة لمــا تريــد أنْ تقولــه القــصائد، ويمكــن التفريــق بــين  

الجنـاحين، فـاألول يحمـل غـالف العنـوان وبياناتـه، باإلضـافة إلـى مـا يحملـه مـن لوحـة تحتـلُّ              

 إشارة، وأحياناً تكتب فيه سـيرة المؤلـف،    معظم حيز الغالف، أما الثاني فيأتي خالياً من أيِّ        

 .)٢(وما صدر له من مؤلفات

    وفي األغلفة التي توشَّحت بها دواوين القرشي من الفن التـشكيلي والرسـومات مـا               

ــا فــي داخــل الــديوان مــن معــانٍ وأفكــار، فغــالف ديوانــه    ــر بــصرياً عمَّ أطيــاف مــن رمــاد  ": يُعبِّ

أضـنى األلـم صـاحبها، وأنهكتـه جـسدياً مـن خـالل الـصورة                 تتجلَّى فيه صورة هزيلـة       "الغربة

الرمزيــة للجــسد الــضعيف الــذي بــدت فيــه العظــام بــارزة؛ بــل إنَّ اللبــاس لــم يــستر كامــل        

جسده، فكأنَّ الغربة والحزن مزَّقا رداءه، ولم يستطعْ أنْ يواريه فظهر الـصدر مكـشوفاً،               

ة عـابرة، وومـضة سـريعة، وعتبـة     وكذا نجد اليدين والقدمين، ممـا جعـل مـن الغـالف رسـال         

ــة، حيـــث إنَّ        ــروف أليمـ ــديدة، وظـ ــاة شـ ــن معانـ ــديوان مـ ــداخل الـ ــا بـ ــي مـ ــى تحكـ ــنَّ "أولـ الفـ

التشكيلي والـشعر مظهـران مـن مظـاهر النـشاط النفـسي اإلنـساني، يـصدران عـن نفـس                     

الملكة اإلدراكية، فهناك رابط وثيق بينهما، فالرسـام والـشاعر علـى درجـة مـن التقـارب                

                                     
 .٤٧١: دراسة سيميولوجية سردية، ص: عتبات النص في الرواية العربية: انظر) ١(
، فرج عبدالحسيب محمد مـالكي،  )دراسة في النص الموازي (عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية      : انظر) ٢(

ة الماجــستير فــي اآلداب فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي     قــدمت األطروحــة اســتكماال لمتطلبــات درجــ   (
 .٥٢ -٤٨: م، ص٢٠٠٣ه، ١٤٢٤عادل األسطة، . ، إشراف د)نابلس، فلسطين
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صاق، بحيث يتشابهان في كثير من األشياء، من ناحية المجال النفسي الـذي ينبعـان               وااللت

كما أنَّ هذين الفنين يلتقيان في إعادة تشكيل الواقـع مـن جديـد          ... منه ويؤثران من خالله     

ومحاولة تجاوزه، وفي تحسين المفهوم، ومحاولة تقديمه مشخصاً، وفـي تقـديم النمـوذج              

 .)١(" بحسب مادته التي تشكلهالفني وتعميمه، ولكن كل

نــداء ":       ومــن صــور الغــالف التــي أوحــت بــاأللم فــي دواويــن القرشــي غــالف ديوانــه          

، فــصورة الرجــل المــصلوب علــى جــذع شــجرةٍ خاليــةٍ مــن األوراق المظلــة مــن وهــج "الــدماء

أشعة الشمس المحرقة فوق الجسد الهزيل، وتحته صورة المخالب المتجذرة في عـروق            

 صورة مؤلمة، تعكس واقع ما في نداء الدم، وما يعانيه القرشي مـن آالم وأحـزان     الشجرة

 . للمتلقين)٢("الرسم أصبح شعراً صامتاً"مبكية، ومن خالل هذا الغالف نجد أنَّ 

 يعبِّر عن التيه والضياع، واإلبحار في عالم "المشي على سطح الماء"       وغالف ديوانه 

 الفنـــان مـــن صـــورة جـــسدٍ طـــائر، لـــم يـــستطع الـــسباحة المجهـــول، مـــن خـــالل مـــا رســـمه

والوصول للهدف من خالل نصف الغالف البحري، كما أنه لم يـستطع إدراك عـالم الخيـال          

الــذي وشَّــح بــه النــصف اآلخــر مــن الغــالف بالــسواد ، ممــا يــدلُّ علــى الــضياع وعــدم تحقيــق      

عف، وعــدم وضــوح األهــداف، بــسبب مــا أشــار إليــه الــشاعر فــي اإلهــداء مــن كــوابيس الــض  

 .الغايات، وفشل المساعي، وانغالق المسالك الموصلة إلى برِّ األمان

ــا      ــواق  "أمـ ــام األشـ ــوان     ، "زحـ ــات واأللـ ــروف والكلمـ ــه الحـ ــزاحم فيـ ــالف تتـ ــإنَّ الغـ فـ

والرسومات، وتتقاطع جميعها مع بعض، لتمثِّل صورة للزحام الذي يصيب العقل بـالحيرة    

فـكَّ لغزهـا، وال حـلَّ تـشابكها وتقاطعهـا، فكـأنَّ ذلـك حـال                 والضيق واأللم، فـال يـستطيع       

                                     
، كلـود عبيـد، مجـد المؤسـسة الجامعيـة      "في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي والـشعر "جمالية الصورة   ) ١(

 .٩: م، ص٢٠١١ه، ١٤٣٢ولى، للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األ
 .١١: السابق، ص) ٢(
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ــا نجـــده فـــي قـــصائد الـــديوان      الـــشاعر وواقعـــه الخـــاص أو العـــام فـــي مجتمعـــه العربـــي ممـ

 .المشوبة باأللم والكدر

ــه   ــشاعر     "بحيــرة العطــش ":       وفــي غــالف ديوان ــع عــن ال  صــورة امــرأة، وكأنهــا تتمنَّ

ؤلمة، ويعضِّد هذا األلم صوت البالبل التي تشدو في أعلـى  الحزين، وتغريه حيناً بنظراتها الم 

غصن الشجرة المنبثق من رأس المرأة، وكأنه يرمـز بالبالبـل إلـى نفـسه، لنعـرف مـدى سـرِّ                     

خــروج الغــصن مــن رأس المــرأة، فكأنــه ســاكن فــي عقلهــا ال ينفــكُّ تفكيــره عنهــا، وكــذا  

 .تفكيرها به

مـز إلـى األلـم مـن خـالل الـصورة الرمزيـة لـسوزان،           ير "سـوزان "      كما أنَّ غالف ديوانه     

وهــي تــصارع األمــواج ذات اللــون المتوشِّــح بالــسواد بوقفتهــا الثابتــة، فهنــاك ألــم محبوبــة،   

وفي الجانب اآلخر ألم حبيب، فالتقى األلم الخارجي المتمثِّل فـي سـوزان مـن خـالل غـالف         

الل مـا بــين دفتــيّ الـديوان فــي بقيــة   الـديوان بــاأللم الــداخلي المتمثِّـل فــي ألــم الـشاعر مــن خــ   

العتبــات المتمثلــة فــي اإلهــداء والعنونــة والمطــالع والخــواتيم؛ لتتحقَّــق رباطــة الجــأش بــين   

 .المتحابين على الرغم مما يعتري الحياة من ظروفٍ قاسية، وآالمٍ عصيبة

    وهناك بعض الرسومات الموجودة داخل دواوين القرشي، وهي تعطي مالمح لأللـم    

لموجود في القصيدة التي تلحق بها هذه الرسومات، ومن ذلك رسـمة الرجـل الـذي يـسير                ا

تائهــاً فـــي الـــشارع ال دليـــل لـــه إال لهيـــب الــشمس المحرقـــة فـــوق رأســـه، وســـهم اللوحـــة   

، فهـو يـسير بـألم، ويـضع يـده           ))١ (؟..إلـى   (اإلرشادية الموجودة في الـشارع والمكتـوب فيهـا          

 .ن سوء الحال والمآلعند جبينه حسرة مما أصابه م

    وفي رسمة أخرى من الرسـومات الداخليـة، صـورة الوجـوه المختلفـة التـي تعبِّـر عـن                   

، وكيـف ينظـر القــارئ إلـى مجموعـة مــن الرسـومات التــشكيلية      "صـحيفة الوجــوه "قـصيدة  

 :للوجوه المقنَّعة التي تحكي الواقع، وتدل على األلم، كما صوَّرها القرشي في قوله

                                     
 .٩٦و ٦٠: األمس الضائع، ص: انظر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

ــمْ ذَا  ــحِيفةً  كَـ ــوهِ صَـ ــيْ الوجُـ ــالِعُ فِـ ــا   أُطَـ ــسِّمُ األَوْجَاعَــــ ــا وَتُجَــــ ــو الخَنَــــ )١(تَجْلُــــ

    وبعد أنْ وقفنا على مواطن األلم ومواضعه في العتبات الشعرية عند القرشـي، حـان               

 .لنا أنْ نقف على أهم األسباب التي صبغت شعر القرشي باأللم والحزن

 :أسباب األلم وبواعثه
 أثَّرت في حياة حسن بن عبداهللا القرشي، وأخرجت منه شعراً مؤلماً،     هناك أسباب   

 :يصف فيه حاله ومشاعره، وما أصابه من أحزانٍ وآالم، ومن هذه األسباب ما يلي

 :وفاة والده .١

      نشأ حسن القرشي في كنف والـده، حيـث اعتنـى بتربيتـه وتعليمـه فحفـظ القـرآن                   

شيء الكثير، حيث إنه االبن الوحيد مـن الـذكور، ولكـن           صغيراً، ووجد من الرعاية األبوية ال     

ســرعان مــا انتقــل األب الــرحيم إلــى ربــه وهــو فــي ريعــان شــبابه، وتــرك فتــى يافعــاً تــشوبه     

أمارات النبوغ والنجابة، حيث شكَّلت صدمة نفسية لـه، وأخرجـت مرثيـة فيـه علـى الـرغم          

 :من تجربته الشعرية المحدودة، حيث قال

ــا  ــؤوسُ المَنايَـــــــ ــدور كُـــــــ ــا تَـــــــ وَتُزجِـــــــي بِنَـــــــا فِـــــــيْ مَهَـــــــاوي القُبـــــــورْ   عَلَينـــــــ

ـــْ   ــسَّجَايا وَخَلــــــــ ــلُ الــــــــ ــولَّى نَبيــــــــ ـلَــــــفَ جُرْحَـــــاً بِأَعْمـــــاقِ رُوحِـــــي كَبيـــــرْ تَــــــــ

لِــــــــــــدُنْيَا تَعــــــــــــجُّ بِكــــــــــــلِّ الــــــــــــشُّرورْ لِمَــــــنْ تَتــــــركُ القَلــــــبَ؟ لِلحَادثــــــاتِ؟   

ــاءٌ حَنانَيــــــكَ، لَــــــا تَنْــــــأَ لَــــــمْ يَبــــــقَ فِــــــيَّ      ــريرْ  ذَمـــــ ــي ضَـــــ ــادَ قَلْبـــــ ــدْ عَـــــ )٢(، فَقَـــــ

وقــد كُتِبــتْ هــذه األبيــات فــي ســنٍّ مبكــرة، وفيهــا مالمــح موهبــة فــذَّة قادمــة، وهــي           

وقـد عبَّـر القرشـي فـي أبياتـه هـذه عـن أول تجربـة         ... تفصح عـن وَقْـدة اإلحـساس بـالحزن        "

                                     
 .١٢٨، و ٨٩: السابق، ص) ١(
 .٧-٦: تجربتي الشعرية، ص) ٢(
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كــان لهــذه " كمــا ،)١("خاضــها فــي الحيــاة، وهــي تجربــة المــوت التــي فجَّــرت ينــابيع شــاعريته 

، فكـان  )٢("الصدمة أثر كبير في إنتاجه األدبـي نلمحـه فـي نغمـة الحـزن والوحـدة فـي شـعره             

هذا الموت المفاجئ لوالـده سـبباً مـن األسـباب التـي ألبـست كثيـراً مـن شـعره لبـاس األلـم              

والحــزن، حيــث إنهــا صــدمة عاطفيــة أليمــة يتــأثر بهــا كــل صــغيرٍ فكيــف إذا كــان شــاعراً       

 .ساسمرهف اإلح

    وقد أثَّر هذا اليتم في التجربة الشعرية عند القرشي، حيث جاءت مـشاعر الـشفقة    

، يقـــول فـــي قــصيدته التـــي أســـماها  )٣(والحــزن واأللـــم علـــى األوالد اليتــامى فـــي قـــصائد عــدَّة   

 ":اليتيم:"بـ

ــادِي  ــمْ يُنَـــــ ــإِنِّي  : كَـــــ ــالَ فَـــــ ــي تَعَـــــ ــرَ كَاشِـــ   أَبِـــــ ــا أَرَى غَيـ ــاسِ لَـ ــيْ النَّـ ــرْتُ فِـ رْحِـ

ــرْ  آدَنِــــــي البَــــــأْسُ يَــــــا أَبِــــــيْ وَنَــــــوى الــــــدَّا ءُ بِجِـــــــــــسْمِي، وَأرَّقتنِـــــــــــي المَآسِـــــــــ

ــرَاً  ــامُ قَريــــــــ ــاجِرْ؟  أَوَ يَحْلُــــــــــو لَــــــــــكَ المَنَــــــــ ــدَى وَخَنَـــــــ ــا مُـــــــ ــادِي هُنَـــــــ وَمِهَـــــــ

 :إلى أن قال

ــرْ    رَبِّ رُحْمَــــــــــــاكَ بِــــــــــــاليتيمِ تَــــــــــــرَدَّى ــرُكَ نَاصِــــ ــيمِ غَيــــ ــضَعفِ اليَتــــ ــا لِــــ مَــــ

ــرْ   لِجُــــــرحِ اليَتــــــيمِ غَيــــــركَ مِــــــنْ آ   مَــــــا  ــوجُ األَعَاصِــــــ ــهُ هُــــــ ــدْ رنَّحتْــــــ سٍ وَقَــــــ

ــةِ المِـــسـْ  ــنْ لَوعـ ــاطْفِ مِـ ــلُ فَـ )٤(ـــــكينِ تَهْــــدَأْ بِــــهِ الــــشُّجونُ الثَّــــوائرْ     آدَهُ الثَّكـ

                                     
 .٢٩ -٢٨: حسن القرشي شاعر الجزيرة العربية، ص) ١(
، مكتبـة مـدبولي،     صـالح عـدس   . الحركة الـشعرية فـي الـسعودية حـسن عبـداهللا القرشـي حياتـه وأدبـه، د                 ) ٢(

 .٨: م، ص١٩٩١ه، ١٤١١القاهرة، الطبعة األولى، 
 .٢٠٩: حسن عبداهللا القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص: انظر) ٣(
 .١٤٩ -١٤٧: البسمات الملونة، ص) ٤(
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    يتعاطف الـشاعر مـع فئـة اليتـامى، نتيجـة لمـا مـرّ بـه مـن آالمٍ اكتـوى بهـا عنـدما فقـد                       

 تجربــة شخــصية مثيــرة لــه، تحكــي شــجونه وأحزانــه كلمــا رأى هــذه الفئــة،  والــده، فكانــت

وعلماء النفس يحدِّثوننا أنَّ الصبي الذي يصادف مشكلة يزيد بها على أقرانه يظلُّ يتأملها              "

 .)١("في انفعالٍ

 :فشله في حبِّه األول .٢

نـت علـى         عاش الشاعر قصة حبٍّ مع ابنة الجيران التي كانت تكبـره سـناً، وقـد كا    

قدرٍ كبيرٍ مـن الجمـال، وبادلتـه الفتـاة المـشاعر نفـسها، ولكـن هـذا الحـب لـم يعمـر طـويالً                     

وال " ، )٢(حيث انتهى بـزواج الفتـاة، وقـد تـألم الـشاعر كثيـراً لهـذا الحـب األفالطـوني الـصغير             

 شكَّ أنَّ ألمه الكثير الذي حدثنا عنه كان نتيجة لتلك البصمات القاسية التي تركتها تلـك              

 .)٣("التجربة على وجدان الشاعر

     وقد نظم القرشـي عـدَّة قـصائد تحكـي شـجونه وهمومـه وآالمـه، وهـذا الحرمـان قـد                   

وكـان  "، )٤( كمـا يقـول شـوقي   )أنبغ مـا فـي الحيـاة األلـم     (أرهف أوتاره، وأثار لوعته، حيث إنَّ       

مـا نـتج عـن هـذه     ، ك)٥("لهذه الصدمة الثانية أثر في شيوع نغمة اإلحباط والقهر في شـعره       

وتألمــت كثيــراً، ولكننــي : "المعانــاة زهــرات مــن اإلبــداع الــشعري، يقــول القرشــي فــي ذلــك  

سرعان ما شغفت بحبٍّ نظيرٍ له جديد، وتتابعت عندي ألوان مـن الحـبِّ الـذي أفـادني فنيـاً،                    

 :، ومن حصاده المؤلم في ذلك)٦("وكان بداية لتدرج العاطفة، وشبوبها عندي

ــرِيَ الطَّــــروبَ الموشَّــــى أَحْرَقَــــتْ فَ ــدورِ  جْــ ــنْ قَـــــــــسوةِ المَقْـــــــ ــاتٌ مِـــــــ لَفحَـــــــ

                                     
 .١٧: القرشي شاعر الوجدان، ص) ١(
 . ٧: تجربتي الشعرية، ص: انظر) ٢(
 . ٢٠: القرشي شاعر الوجدان، ص) ٣(
 . ٢٩: حسن القرشي شاعر الجزيرة العربية، ص: انظر) ٤(
 .٨: الحركة الشعرية في السعودية حسن عبداهللا القرشي حياته وأدبه، ص) ٥(
 . ٨: تجربتي الشعرية، ص) ٦(
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سِــــــــيْ، وَنَجْــــــــوايَ لَــــــــوْعَتِي وَزَفِيــــــــرِي  فَحَـــــصَادِيْ األَنـــــينُ مِـــــنْ دَهْـــــريَ الجَـــــا

ــادَى  ــابرٍ يَتَهَــــــــــــــ ــارَاتُ غَــــــــــــــ ــصُّخورِ    وَنَثَــــــــــــــ ــوقَ الــــ ــدبُّ فَــــ ــيخٍ يَــــ ــلَ شَــــ مِثْــــ

ــانيَّ  ــهُ أَمــــــ ــعُورِي وَروَّ أيُّ مَــــــــاضٍ نَــــــــسجتُ مِنــــــ ــا شُــــــــــــــ ــهُ بَقَايَــــــــــــــ )١(يتــــــــــــــ

واضـح أنَّ الـشاعر قـد اتَّخـذ         : "    يقول الدكتور ياسين األيـوبي معلِّقـاً علـى هـذه األبيـات            

من فشل حبِّـه األول أول خطـوط الـشعار، فـرأى قـسوة الظـروف، تـاله األنـين الـذي أضـحى                  

 .)٢("انمحصول عمره الموصول، الذي هيمن عليه الشعور بالعجز والشيخوخة قبل األو

 :الغربة النفسية .٣

ــاً يــراودهم بــين الفينــة واألخــرى، إذْ يجــد         تــشكِّل الحالــة النفــسية لــدى الــشعراء همَّ

الشاعر نفسه غريباً فـي مجتمعـه علـى الـرغم مـن وجـوده بـين أهلـه وأصـحابه، ومـردُّ ذلـك                         

 .طبيعة الشعراء وحساسيتهم المرهفة من أدنى األمور

ره الـشعراء مـن وحـدتهم، وعـزلتهم، حيـث إنهـم أصـبحوا                  وأقصد بالغربـة مـا يـصوّ      

اإلحـساس بالوحـدة، وشـعور بانقطـاع        "وحيدين يكتنفهم الحزن واأللم، فهي عبارة عن        

اإلنسان عن األشياء واألشخاص الذين يحيطون به، وشعور بالسأم والوحشة بين األهـل   

 الـشعور بالتعـاطف أو   والناس وأبناء المجتمع دون أنْ يكون هناك أنيس أو قريـب، وعـدم      

 .)٣("بالبهجة شعوراً صادقاً من أعماق النفس، بسبب العوامل النفسية الداخلية

      وحسن القرشي أحد الشعراء الذين تحدَّثوا عن غـربتهم النفـسية، ففـي قـصيدته            

ألم المغترب، المنعزل عـن مجتمعـه، الـذي يطويـه الهـمّ، ويحيـا حيـاة            " غربة: "الموسومة بـ 

 :السجيناألسير 

                                     
 .١٨ -١٧: األمس الضائع، ص) ١(
 .١٠٢: حسن عبداهللا القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص) ٢(
حنــين بــين شــعر المــشارقة واألندلــسيين فــي القــرن الــسادس الهجــري، مهــا بنــت عبــداهللا      االغتــراب وال) ٣(

 .١٧: م، ص٢٠٠٤ -ه١٤٢٥الزهراني، نادي المنطقة الشرقية األدبي بالدمام، الطبعة الثانية، 
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ـــْ  ــدْتُ وَحْـــدِي أَعِـــيشُ فَـــوقَ البَراكيـ ــيرِ    عـ ــاةَ األَسِــــــ ــا حَيَــــــ ــا هُنَــــــ ــنِ وَأَحْيَــــــ ـــــــ

ــا  ــرِ  الـــــسُّفوحُ الخَـــــضْراءُ ضَـــــاعَتْ رُؤَاهَـــ ــهٍ وَهَجِيــــــــــ ــا رَهْــــــــــــنُ مَهْمَــــــــــ فَأَنَــــــــــ

ــرْ     ــدَمِ المُ ــضةِ العَ ــيْ قَب ــدِي فِ ــورِ  عــدْتُ وَحْ ــثمِ الظَّــــــــالمِ الكفُــــــ ــيْ مَجْــــــ رِ وَفِــــــ

ــضَّريرِ     فِــــــيْ مَتاهَــــــةٍ مِــــــنْ شُــــــجُونيغَارِقــــــاً ــاتِي الــــ ــى حَيَــــ ــيْ دُجَــــ ــارِباً فِــــ ضَــــ

ــرِي   فَحَـــــصَادِي األَنـــــينُ مِـــــنْ دَهْـــــريَ الجَـــــا ــوْعَتِي وَزَفِيــــــ ــوَايَ لَــــــ ــيْ وَنَجْــــــ سِــــــ

@   @   @ 

ــقَائِي  ــذَا شَــ ــالَّ، فَهَــ ــدِي، كَــ ــدْتُ وَحْــ عَــــــادَ لِــــــيْ إِلــــــفُ وِحْــــــدَتِي وَاغْتِرَابِــــــي     عــ

ــرَاآ ــوِي أَتَـــــــــ ــمَ خَطْـــــــــ ــنَ يَمَّـــــــــ مُمْعِنَــــــــــاً فِـــــــــــيْ تَعَقُّبِــــــــــي وَطِالبِـــــــــــي   هُ أَيـــــــــ

ــطِرَابِي    ــي وَاضْــــ ــي لِحَيْرَتِــــ ــيْسَ يَرْثِــــ )١(أَوْ يُــــــــرَى مُــــــــشْفِقَاً عَلَــــــــى أَوْصَــــــــابِي لَــــ

      هــذه آالم القرشــي، يــسوقها بأســلوب الــشاعر الحــزين الــذي أعيــاه األنــين، وأتعبــه    

إذْ إنَّ اإلنـسان مـن طبعـه أنْ يـألف ويـسعد بـصنوه، وإذا فقـده        الشقاء، وهذه حياة الغريـب؛    

ــة        ــة والـــسعادة والمحبـ ــه مـــن األلفـ ــره اهللا عليـ ــا فطـ ــواءم مـــع مـ ــة التـــي ال تتـ أحـــسَّ بالغربـ

 .والتعايش مع اآلخرين

       وقد يكون لألدب المهجري أثرٌ في شعر القرشي من خـالل اطِّالعـه عليـه، وتكـون                 

منهــا فعليــة، والهمــوم مكتــسبة اكتــسابا وليــست متأصــلة فــي لفظيــة أكثــر "هــذه الغربــة 

 :)٢("حياة الشاعر

ــوَرَى  ــذَا الــــــــ ــةٌ رُوْحِــــــــــي بِهَــــــــ ــسَاسِي   غَرِيبَــــــــ ــةُ إِحْـــــــــــــ ــةٌ غُرْبَـــــــــــــ غَرِيْبَـــــــــــــ

                                     
 .١٧: األمس الضائع، ص) ١(
 .٩٩: حسن عبداهللا القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص) ٢(



 

 
٢٧٨

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

ــا تَحْتَــــــــــوي  ــدُنيايَ وَمَــــــــ )١(حَتَّـــــــــى لَقَــــــــــدْ ضـــــــــقْتُ بِأَنْفَاسِــــــــــي   ضــــــــــقْتُ بِــــــــ

رون فيهـا عـن آهـاتهم وأحـزانهم،        وال شكَّ أنَّ هذه مـن مبالغـات الـشعراء التـي يعبـِّ           
 .ولكنها ضيق النفس المعنوية وليست الحسية! وإال كيف يضيق الشاعر من أنفاسه؟

 :    والشاعر غريب الروح والمشاعر حتى وإنْ كانت هناك أرض تحويه وتؤويه
ــةٌ   ــرُّوحِ بَاقِيــــــــــ ــةٌ لِلــــــــــ ــيَ غُرْبــــــــــ ــنِ   هِــــــــــ ــشَرِّدُ الوَسَـــــــــ ــا مُتَـــــــــ ــو لَهَـــــــــ يَعْنُـــــــــ

ــهُ  ــي لَــــــ ــهِ  عَقْلِــــــ ــيْشُ بِــــــ ــنٌ يَعِــــــ )٢(وَعَــــــــــواطِفِيْ تَحْيَــــــــــا بِلَــــــــــا وَطَــــــــــنِ  وَطَــــــ

    هــذه آالمُ شــاعرٍ أضــناه األلــم، وأتعبــه الحــزن، فــصوَّر عواطفــه ومــشاعره تائهــة بــال      
االغتراب في علم النفس متعلِّق بما يحـدث للفـرد مـن اضـطرابات نفـسية             "مأوى، حيث إنَّ    

 .)٣("م، وفتور وجفاء في عالقته باآلخرينوعقلية وما يستشعر من غربةٍ في العال
 :ويؤكِّد غربته النفسية، وضيقه من األسى والضياع واأللم

)٤(فَلَـــــــا أَرَى غَيـــــــرَ األَسَـــــــى وَالـــــــشَّتَاتِ كَـــــمْ أَعْبـــــرُ المَاضِـــــيَ فِـــــيْ وِحْـــــدَتِي     

حيــث " إلــى أيــن: "      ومــن آالم الــشاعر وأشــجانه التــي نقلهــا لنــا قــصيدته الموســومة بـــ 

 :تتجلَّى غربته من خالل العنوان ، وكذلك ما صوَّره من ألمٍ وملل، وأسى وشقاء
ــسِيرْ   ــتُ المَـــــــــــــــــ ــي مَلَلْـــــــــــــــــ ــنَ ؟ إِنِّـــــــــــــــــ ــى أَيْـــــــــــــــــ إِلَـــــــــــــــــ

ــورْ  ــلَلْتُ العُبُــــــــــــــــــــــ ــوكٌ ضَــــــــــــــــــــــ ــارٌ وَشَــــــــــــــــــــــ قِفَــــــــــــــــــــــ

وَهَـــــــــــــــــــــذِي الـــــــــــــــــــــسُّهُوبُ وَتِلْـــــــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــــــصُّخُورْ  

ــاتِي أَدُورْ  ــولَ حَيَــــــــــــــــــــــــــــــ ــأَنِّيَ حَــــــــــــــــــــــــــــــ )٥ (!كَــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
 .٣٦: ائع، صاألمس الض) ١(
 .١٤٠: زحام األشواق، ص) ٢(
 .٣٥: م، ص١٩٧٨االغتراب سيرة ومصطلح، محمود رجب، دار المعارف، اإلسكندرية، ) ٣(
 .٣٨: األمس الضائع، ص) ٤(
 .٦٠: السابق، ص) ٥(
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أمـام تجربـةٍ    " خـالل أبيـات الـشاعر التـي يـصف فيهـا حالـه، حيـث إنَّنـا                    فاأللم بـادٍ مـن          

هـــذا " إلـــى أيـــن"شـــعريةٍ متكاملـــةٍ تـــسبح فـــي جـــوٍّ مـــن الحيـــرة والـــضياع والـــسأم والملـــل   

 .)١("االستفهام اإلنكاري ينفذ بنا مباشرة إلى أعماق التجربة الشعورية للشاعر

متألِّم، فهو يعيش في سأمٍ ومللٍ، وعزلـةٍ      وتزداد غربة الشاعر، ويحسُّ أنه الوحيد ال  

 :ووحدةٍ، وسيظلُّ خدين األلم، غريب النغم، رهين العذاب

ــودْ  ــمْتَ الُّلحـــــــــــ ــنَ أَحْسَـــــــــــــسْتُ صَـــــــــــ إِلَـــــــــــــى أَيـــــــــــ

ــودْ  ــدُ الوُجُــــــــــــــــــ ــيْ طَريــــــــــــــــــ وَأَدْرَكْــــــــــــــــــــتُ أَنِّــــــــــــــــــ

ــدْ؟    ــي وَحيـــــــــــــ ــونِ مِثْلِـــــــــــــ ــيْ الكَـــــــــــــ ــةَ فِـــــــــــــ أَثَمَّـــــــــــــ

!وَأَعْــــــــــــــــــــــزَلُ قَــــــــــــــــــــــدْ أثْقَلَتْــــــــــــــــــــــهُ القُيــــــــــــــــــــــودْ

ــسَّأمْ    ــى الــــــــــــ ــتُ مَعْنَــــــــــــ ــنَ؟ أَدْركــــــــــــ ــى أَيــــــــــــ إِلَــــــــــــ

وَســـــــــــــــــــــرَّ العَـــــــــــــــــــــذَابِ وَلَفْـــــــــــــــــــــحَ العَـــــــــــــــــــــدَمْ

فَأَيْقَنْــــــــــــــــــــــتُ أَنِّــــــــــــــــــــــي حَليــــــــــــــــــــــفُ األَلَــــــــــــــــــــــمْ

ــنَّغمْ  ــبُ الــــــــــــــــــــــــــ ــيَ روحٌ غَريــــــــــــــــــــــــــ )٢(وَأنِّــــــــــــــــــــــــــ

     ويــزداد القرشــي ألمــاً عنــدما كــرَّر المقطــع األول فــي نهايــة القــصيدة فكأنــه القــرار       

نعـيش مـن    " الذي ال ينفكُّ عنه، وهو األلم الذي حـطَّ رحالـه عنـده، ولـذا فإننـا                   النفسي األخير 

 :)٣("خالل تجربته الشعرية أعمق تجارب األلم الوجودي بأبعاده المأساوية المخيفة

إِلَـــــــــــــــى أَيـــــــــــــــنَ؟ إِنِّـــــــــــــــي مَلَلْـــــــــــــــتُ المَـــــــــــــــسِيرْ؟    

                                     
 .٧٦: القرشي شاعر الوجدان، ص) ١(
 .٦٣ -٦٢: األمس الضائع، ص) ٢(
 .٧٩: القرشي شاعر الوجدان، ص) ٣(
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ــورْ  ــلَلْتُ العُبُــــــــــــــــــ ــوكٌ ضَــــــــــــــــــ ــارٌ وَشَــــــــــــــــــ قِفَــــــــــــــــــ

كَ الـــــــــــــــــصُّخُورْوَهَـــــــــــــــــذِيْ الـــــــــــــــــسُّهُوبُ وَتِلْـــــــــــــــــ

)١ (...!كَـــــــــــــــــــــــــأَنِّيَ حَـــــــــــــــــــــــــولَ حَيَـــــــــــــــــــــــــاتِي أَدُورْ  

 :    ومن األلم عند القرشي نتيجة الغربة النفسية التي عانى منها

 أَوَ تَتْرُكُنِي؟

 أَوَ تَتْرُكُنِي

 آنَسُ بِكِتَابٍ وَحْدِيَ فِيْ الحُجْرَهْ؟

 ؟"بِتُهوفنْ"أَسْمَعُ مُوْسِيقَى 

 رُؤىً بَلْهَاءْ) زيونِالتَّليف(أُبْصِرُ فِيْ 

 )نَجْلَاءْ(صَاحِبتِي ) الهَاتفِ(وَأُحَادِثُ فِيْ 

 وَأُعِيدُ أُكَرِّرُ مَا أَفْعَلْ

 كَالقِطَّةِ فِيْ بَيتٍ مُقْفَلْ

 )٢(لَا يَا حُبِّي

يـــوحي بنغمــة الوحـــدة والملــل مـــن خــالل صـــورٍ عــصرية، وقـــاموس     "     فالــشاعر هنــا   

ــد بألفاظــه العــصرية، كمــا    ــة     شــعري جدي ــاة اليومي ــة مــن الحي ــات العادي  أنَّ تركيــب الجزئي

 .)٣("يعطينا صورةً كليَّةً للموقف، أو الجو النفسي

 :اليأس وفقدان األمل .٤

                                     
 .٦٣: ألمس الضائع، صا) ١(
 .٧٣: زحام األشواق، ص) ٢(
 .٦٨: الحركة الشعرية في السعودية حسن عبداهللا القرشي حياته وأدبه، ص) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

    ينتــــاب الــــشاعر إحــــساس بفقــــدان األلــــم، واليــــأس مــــن الحيــــاة، وعــــدم التفــــاؤل   

 أو ملمَّة بالمستقبل، نتيجة تعرضه لموقفٍ ما، أو شعوره بإحساسٍ غريب تجاه أمرٍ أصابه،           

أحاطـــت بـــه، فتتـــزاحم عليـــه الحيـــاة، ويـــصوِّرها بـــصورة اليـــأس، وعـــدم الرضـــا عـــن واقعـــه 

 .المحيط به

 :    وقد يئس القرشي مما هو فيه، وأصابته المأساة من يومه، وفقد األمل من غده

وَاليَــــــــــــأْسُ يَنْــــــــــــضَحُ فِــــــــــــيْ يَــــــــــــدِي    يَـــــــــــوْمِيْ سَـــــــــــأَلْتُكَ عَـــــــــــنْ غَـــــــــــدِيْ

ــةُ المَأْ ــ وَجَهَامَــــــــــــــ ــاةِ تَفْـــــــــــــــ ــهٍ مُربِــــــــــــــــــــدِ   سَــــــــــــــ ــجَؤُنِي بِوَجْــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــرُ تَـــــــــــــــودُّدِ؟  هَـــــــــــــلْ فِيْـــــــــــــهِ صِـــــــــــــدْقٌ لِلـــــــــــــصَّدِيـ ــهِ زَهْـــــــــــــ ــــــــــــــــقِ وَفِيْـــــــــــــ

ــدْ  ــهِ الــــــــــــــــشَّوكَ يُــــــــــــــ ــصَدِي  أَمْ أَنَّ فِيــــــــــــــ ــوِي مَقْــــــــــــــــ ــي وَيَلْــــــــــــــــ مِيْنِــــــــــــــــ

ــلَّ تَجَلُّــــــــــــــدِ    يَــــــــــــــــــــوْمِي أَجِبْنِــــــــــــــــــــي إِنَّنِــــــــــــــــــــي ــدْ عِفْــــــــــــــتُ كُــــــــــــ قَــــــــــــ

ــدْ كَرِهْـــــــــــــــــتُ تَرَنُّحِـــــــــــــــــي  وَلَقَـــــــــــــــــــدْ سَـــــــــــــــــــئِمْتُ تَـــــــــــــــــــرَدُّدِي وَلَقَـــــــــــــــ

ــشُّجُو   ــحُ الـــــــــ ــيْ لَفْـــــــــ ــمْ هَزَّنِـــــــــ نِ فَقُلْـــــــــــــــتُ مَرْحَـــــــــــــــى عَرْبـــــــــــــــدِي   كَـــــــــ

ــ      )١ (!ـــــــــــنٍ بَعْــــــــــدُ حَتَّــــــــــى فِــــــــــيْ الغَــــــــــدِ أَنَــــــــا لَــــــــمْ يَعُــــــــدْ لِــــــــيْ مِــــــــنْ يَقِيْـــــــ

     فــاأللم مــن فقــدان األمــل، واليــأس ممــا هــو فيــه أثــار مكــامن الوجــع، وجعــل الــنفس  

 .لّ، وال ترى غير السواد أمامها دليالً، ومعه جهامة األسى يلوح في كلِّ حينتسأم وتم

ــا أنْ يكــون ســراباً          ومــن اليــأس عنــد القرشــي أنَّ مــا يلــوح أمامــه مــن أمــلٍ ال يتجــاوز إلَّ

 :خادعاً، فضاعت عنده األماني واألحالم

ــاً    ــاتِيَ نَبْعــــ ــيْ حَيَــــ ــمْتُ فِــــ ــا شِــــ ــيَّ  كُلَّمَــــ ــعُ فِــــ ــحِرَ النَّبْــــ ــرَابِي سُــــ ــانَ سَــــ  فَكَــــ

                                     
 .٢١: بحيرة العطش، ص) ١(



 

 
٢٨٢

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

ــاً   ــسِيريْ طَرِيْقَـــــ ــيْ مَـــــ ــوَّرْتُ فِـــــ )١ (!رَبَـــــــــضَتْ نَــــــــــارُهُ عَلَـــــــــى أَعْتَــــــــــابِي   أَوْ تَنَـــــ

ــاراً يكتــوي منــه األلــم فــي محطــة         فاألمــل بالمــستقبل أصــبح ســراباً أمــام الــشاعر، ون

 . حياته

 أيـن يـسير،    وقد وصل الشاعر إلى حدِّ اليأس، وفقدان الرجـاء لدرجـة أنـه ال يـدري إلـى               

 :وال إلى أيِّ مكانٍ يتجه، ولم يجد إال األسى والشقاء طريقاً يسلكه

إِلَــــــــــــــــىْ أَيْــــــــــــــــنَ؟ إِنِّــــــــــــــــيْ ذَرَعْــــــــــــــــتُ الفَــــــــــــــــضَاءْ 

فَلَـــــــــــــــمْ أَلْـــــــــــــــقَ غَيْـــــــــــــــرَ األَسَـــــــــــــــى وَالـــــــــــــــشَّقَاءْ

طِمَــــــــــــــــــــاحِيَ عَــــــــــــــــــــادَ وَنَــــــــــــــــــــىً وَانْطِــــــــــــــــــــواءْ   

ــاءْ  ــدْ غَـــــــــــــــلَّ مِنّـــــــــــــــي الرَّجَـــــــــــــ )٢ (وَيَأْسِـــــــــــــــيَ قَـــــــــــــ

ومن شدَّة اليأس عند الشاعر أنه أصبح يتبرَّم من المشفقين عليـه، ويـضيق مـنهم،            

 :فكأنه أصبح متألماً من كلِّ شيء، حتى ممن يتعاطف معه، ويرحم حاله

ــائِسِ   بَرِمــــــتُ حَتَّــــــى ضِــــــقْتُ بِالمُــــــشْفِقينْ ــةِ لِلْيَـــــــــ ــةُ الرَّحْمَـــــــــ ــا قِيْمَـــــــــ مَـــــــــ

ــوَى    ــى انْطَـــ ــأْسُ حَتَّـــ ــانِي اليَـــ ــدَّ كَيَـــ ــائِسِ    هَـــ ــوَى بَـــــ ــي سِـــــ ــرَى مِنِّـــــ ــا يُـــــ )٣(فَمَـــــ

 :  واأللم داء منهك، يسببه اليأس وفقدان األمل

 كَمْ تَمَشَّى بِنَا مَرَضُ الحِقْدِ

 أَنْهَكَنَا اليَأْسُ

 أَزْرَتْ بِنَا ذِكْرَياتُ المَسَاءِ

                                     
 .١٩: األمس الضائع، ص) ١(
 .٦١: األمس الضائع، ص) ٢(
 .٣٧: السابق، ص) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 تَقَهْقَرتِ السُّحْبُ

 )١(وَانْسَحَقَتْ تَمْتَمَاتُ الحَنِينْ

ذا هو فقدان األمل الذي أدَّى بالقرشـي إلـى الـشعور بـاآلالم والتعـب                فهذا هو اليأس، وه   

 .النفسي

 :األصدقاء .٥

مــن طبيعــة اإلنــسان أنْ يــسعد مــع بنــي جنــسه، ويــأنس بهــم، ويــألفهم ويألفونــه،           

فكلمة الصداقة تحمل معنى التضامن والتالحم والتكافل والتآزر والوقوف مع الصديق في        

بة والصداقة والمودة واألخوة سبب التآلف، والتـآلف سـبب القـوة،         فالصح"السراء والضراء،   

والقوة سبب التقوى، والتقوى حصن منيع، وركن شديد بهـا يمنـع الـضيم، وتنـال الرغائـب،                

، وتــزداد هــذه األخــوة متانــة ومــودة وترابطــاً إذا كانــت الــصداقة فــي اهللا،  ")٢(وتــنجح المقاصــد

ــرَاحُمِهِمِ   ": يفوالمحبــة فيــه، وقــد جــاء فــي الحــديث الــشر    ــوَادِّهِمْ وَتَ ــيْ تَ ــؤْمِنينَ فِ ــلُ المُ مَثَ

 .)٣("وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى

      ولكن التجارب اليومية مع األصدقاء تحدث ردَّة فعلٍ في بعض األحيان، مما يجعـل      

األمــور تنقلــب رأســاً علــى عقــب، فتــصيب اإلنــسان بــاأللم والحــزن، وقــد ســأم القرشــي مــن  

 :األصدقاء، فمنهم الكاذب، ومنهم المخادع

!وَرَجَعْـــــتُ مَكْلُـــــومَ الحَـــــشَا ملْتَاعَــــــا    إِنِّــــــيْ سَــــــئِمْتُ مِــــــنَ األَنَــــــامِ خِــــــدَاعَا

                                     
 .٢٥: أطياف من رماد الغربة، ص) ١(
صــدقاء فــي الــشعر العربــي، محمــد عبــدالرحيم، دار الراتــب الجامعيــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة  الــصداقة واأل) ٢(

 .١١: م، ص٢٠٠٠ه، ١٤٢٠األولى، 
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مـسلم النيـسابوري،                ) ٣(

 .٢٠/ ٨دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 



 

 
٢٨٤

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

ــحِيفةً    ــوهِ صَـ ــيْ الوجُـ ــالِعُ فِـ ــمْ ذَا أُطَـ ــو الخَ كَـ ــا  تَجْلُـــــ ــسِّمُ األَوْجَاعَـــــ ــا وَتُجَـــــ نَـــــ

ــاً   ــوَدَّةَ كَاذِبَـــــــ ــكَ المَـــــــ ــلٌّ يُبَادِلُـــــــ فَـــــــــإِذَا اخْتَبَـــــــــرْتَ وَجَدْتَـــــــــهُ خَـــــــــدَّاعَا كُـــــــ

ــوادعٌ  ــائِق كَالــــسَّرابِ خَــ )١(تُخْفِــــــــــيْ األَذَى وَتُبَــــــــــدِّلُ األَوْضَــــــــــاعَا بِئْــــسَتْ خَلَــ

دقاء، ولذا أصـابه الـسأم        فقد أصبح القرشي يصارع األلم بسبب تصرفات بعض األص   

مـنهم، وال يكـاد يجــد صـاحباً يرتـاح إليــه، وتطمـئنَّ نفــسه لـه إال وتبـدو عليــه أمـارات الخــداع،         

فخاب ظنه في كثيرٍ من أصحابه، فهم أشبه بالسراب الذي يُـرَى مـن بعيـد مـاء، ثـم ال يلبـث          

قيقـــة أنَّ أنْ ينجلـــي عـــن خـــواء، إذْ إنهـــم يتلوَّنـــون حـــسب مـــصالحهم الدنيويـــة، وفـــي الح   

اإلنسان يحار في ظاهرة تعرُّض الشرفاء لغدر وخيانـة األصـدقاء، هـل هـو سـوء الحـظ أم                "

البالء؟ وهل الشريف يغري الـصديق بخيانتـه بـسبب شـرف طبعـه، ونبـل نفـسيته، وترفُّعـه                    

عــن العقــاب؟ أم أنَّ الحــسد يحــرّك ذيلــه فــي نفــس الــصديق الــذي يبــر بنفــسه علــوَّ مكانــة   

 .)٢("يغار ويحقد وينتقمصديقه الشريف، ف

 فإنــه يعــرف قيمــة – كمــا يــذكر –     ومـع األلــم المحــيط بالــشاعر مــن بعــض أصـدقائه   

األصدقاء في الحياة، وأهميتهم في الملمـات، فهـو حـريص علـى اصـطفائهم، ولكـنَّ األمـل                   

سـى  الذي يتجدَّد ال يلبث أنْ يختفي سريعاً مع خذالنهم له، ويبقـى حينهـا هائمـاً فـي لُجَـج األ             

 :متجرعاً منه ألوانا

ــوَادعِ   فِــــــيْ كُــــــلِّ يَــــــومٍ يَتَــــــرَاءَى صَدِيـــــــْقٌ     ــلِ الــــــ ــابِ الحَمَــــــ ــيْ ثِيَــــــ ــيْ فِــــــ لِــــــ

ــيْقٍ   ــدِ ضِـــ ــنْ بَعْـــ ــةَ مِـــ ــسَبهُ الفَرْحـــ )٣(إِذَا بِــــــــــــــــهِ كَــــــــــــــــاألَلَمِ القَــــــــــــــــارِعِ   أَحـــ

                                     
 .٨٩: مس الضائع، صاأل) ١(
االغتراب في حياة وشعر الشريف الرضـي، عزيـز الـسيد جاسـم، دار األنـدلس للطباعـة والنـشر والتوزيـع،             ) ٢(

 .٨٢: م، ص١٩٨٦ه، ١٤٠٦الطبعة األولى 
 .٥٥: نداء الدماء، ص) ٣(
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 : وفي موضعٍ آخر يعلن تبرمه من أبناء زمانه، وعدم ارتياحه من تصرفاتهم

ــذِّئبِ وَالغَاسِـــــــــقِ   بِأَبْنَــــــــــاءِ هَــــــــــذَا الزَّمَــــــــــانِوَضِــــــــــقْتُ  ــرَ كَالـــــــ )١ (!كَوَاسِـــــــ

    وقد تعجَّب حسن القرشي من بعض أصدقائه، حيث إنهم كانوا مرتجى لـه، ولكنـه         

 :تفاجأ بخذالنهم وأذاهم، وإصابته باأللم الشديد

ــنَّفْسِ أَ   عَجِبْـــــــتُ أَنْ كَـــــــانَ الَّـــــــذِيْ أَرْتَجِـــــــي    ــيْ الـــ ــسْكُبُ فِـــ ــدَاه يَـــ ــاً صَـــ ليمَـــ

ــوِيْ  ــهِ وَمَــــــــــنْ أَجْتَــــــــ )٢(مَــــــا هَــــــولُ مَــــــا يَغْمرُنِــــــي مِــــــنْ أَذَاه؟  فَمَــــــــــنْ أُعَادِيــــــــ

     فالـــشاعر يفتقـــد أهـــم الحاجـــات النفـــسية الـــضرورية لـــسعادته، وهـــي اإلحـــساس   

بالطمأنينة والرضا عمن حوله من األصـحاب، فهـو يتفاجـأ بـأنَّ ألمـه يـزداد؛ بـسبب مـا يواجـه            

 .لٍ تؤذيه، وتجلب له الهمَّ والحزنمن أفعا

   وقد بحث القرشي عـن رفيـقٍ يواسـيه ويـسلِّيه، ويخفِّـف عنـه آالم حياتـه، ولكنـه لـم                      

 :يجد ذلك

 وَمَا مِنْ رَفِيقٍ وَمَا مِنْ خَلِيلْ

 )٣(يُشَارِكُنِي السَّيْرَ بَيْنَ الطُّلُول

إلنـسان، فمـا إنْ تـضيق نفـسه         إنها الحياة، وطبيعة الظروف النفـسية التـي يمـرُّ بهـا ا                

من موقف، أو يمـرُّ بـه عـارض إلَّـا ويتبـرم مـن حياتـه، ويـضيق مـن أصـدقائه، ألنهـم لـم يقفـوا                             

 .معه، ويخفِّفوا مصابه وآالمه

 :المرأة .٦

                                     
 .١٧: مواكب الذكريات، ص) ١(
 .٣٦: األمس الضائع ، ص) ٢(
 .٦١: السابق، ص) ٣(
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     تشكِّل ظاهرة حبِّ المرأة ألماً كبيراً عند الشعراء، حيـث تناولوهـا كثيـراً، ويظهـر               

رة األسماء التـي وَسَـم بهـا الـشعراء مـا عـانوه مـن المـرأة،                  االنشغال بالحبِّ من خالل غزا    

فأســـموه بالحـــبِّ، والهـــوى، والـــصبابة، والعـــشق، والـــشَّجن، والوَصَـــب، والحـــزن، والكمـــد،   

ــر ذلــك مــن         ــه، وغي ــام، والول ــين، واللوعــة، والغــرام، والهي والحــرق، والــسهد، واألرق، والحن

 .)١(اءالمسمَّيات العديدة التي جاءت على ألسنة الشعر

ــساني الخالــدة           ــول إلــى المــرأة، لوجــود عاطفــة الحــبِّ اإلن      ومــن طبيعــة الرجــل المي

بجميع أحاسيسها ومشاعرها، فالرجل والمرأة يشكِّالن قـضية االسـتمرار اإلنـساني فـي              

الوجـــود، وهمـــا بـــاب مـــن أبـــواب التواصـــل الـــشعوري مـــن خـــالل نوافـــذ الحـــبِّ، والعاطفـــة،   

 .والرحمة، والحنان

وقـــد أحـــبَّ القرشـــي كثيـــراً، وشـــغف بـــالمرأة، وقاســـى فـــي ســـبيل الوصـــول إليهـــا       "

، وقد وصل شـغف الـشاعر بـالمرأة    )٢("واالرتواء من معين جمالها الهادر في كيانه وضميره     

وحبهــا إلــى االصــطالء بعــذابها، واالكتــواء بنيــران لوعتهــا، فهــو حــبٌّ صــادق يــستعذب ألــم  

 :ه عشق الروح على عشق الجسدالحرمان، وحرقة الشوق، ويتسامى في

ــهُ  ــتُ لِحُبِّــــــــــــــــكِ مِحْرَابَــــــــــــــ وَلَــمْ أَخْــشَ فِــيْ الحُــبِّ بَطْــشَ الوَعِيــدْ      أَقَمْــــــــــــــ

ــالَيْ هُنَـــــــــا زَفَـــــــــراتُ الـــــــــشَجِيِّ    هُنَــــــــــا لَفَحَــــــــــاتُ المُعَنَّــــــــــى العَمِيــــــــــدْ تَعَـــــــ

رِيــــــــدْتَلَظَّــــــــى، وَيَــــــــا شُــــــــعْلَةً فِــــــــيْ الوَ أَحَمْـــــــرَاءُ يَـــــــا ثَـــــــورةً فِـــــــيْ الـــــــصُّدُورِ 

إِلَـــــــى مَنْهَـــــــلٍ مِنْـــــــكِ عَـــــــذْبِ الـــــــوُرُودْ تَعَـــــــــــــالَيْ هُنَـــــــــــــا ظَمَـــــــــــــأٌ عَـــــــــــــارِمٌ

                                     
نماذج مختـارة، منـصف شـعرانة، مركـز النـشر الجـامعي،            : رة الحب في الفكر العربي اإلسالمي     ظاه: انظر) ١(

 .١١: م، ص٢٠٠٢تونس، 
 .٤٣: حسن عبداهللا القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث، ص) ٢(
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ــامَ    ــوبُ الظَّلَــــــ ــي أَجُــــــ ــا تَتْرُكِيْنِــــــ )١(وَأَقْـــــــضِيْ حَيَـــــــاتيْ رَهِـــــــيْنَ الحَدِيـــــــدْ    وَلَــــــ

 :ويزداد األلم عند القرشي في حال صدود المرأة، وفي حال الهجر والبعد

ــصَّدِّ  ــي بِالــــــــــ ــىأَرْهَقَتْنِــــــــــ ــا   زَادَ األَسَــــــــــ ــدْرِي لَهيـــــــبُ الظَّمَـــــ ــيْ صَـــــ )٢(!وَزَادَ فِـــــ

     فهذه آالم الشعراء التي يقاسونها والحرقة التي تعتمل في قلوبهم بسبب الهجـر             

 .)٣(والصد، حيث تضجُّ أشعارهم بالقلق واأللم واليأس والشكوى

ر أحزانـه، ال تفارقـه      ولذا فإنَّ القرشـي اكتـوى بـداء المـرأة، وأصـبح خـدين عـذابها، أسـي                 

 :طيلة أيامه

ــي  ــدَتِي الغْتِرَابِـــــــــ ــي لِوحْـــــــــ ــذَابِي  اتْرُكِينِـــــــــ ــيْ أَلِفْـــــــــــتُ عَـــــــــ ــذابِي إِنِّـــــــــ !لِعَـــــــــ

إِنَّ فَــــــيْضَ الــــــدُّمُوعِ أَصْــــــفَى شَــــــرَابِي    اتْرُكِينِــــــــــي وَلَــــــــــا تُبَــــــــــالِي بِــــــــــدَمْعِي

ــبٌ   ــوْلِي كَئِيْـــــــ ــا تَقُـــــــ ــي وَلَـــــــ ــوجُّعِي   اتْرُكِيْنِـــــــ ــرُ زَادِيْ تَـــــــــ ــابِيخَيْـــــــــ وَاكْتِئَـــــــــ

ــدْ كُنْــــتِ يَأْسِــــي   ــيْ وَقَــ ــرْثينَ لِــ ــيْمَ تَــ )٤(وَشَـــــقَائِي وَكُنْـــــتِ أَصْـــــلَ مُــــــصَابِي؟    فِــ

     وقد سبَّبتْ المرأة لـه األلـم والحرمـان والبـؤس، وهـي تـصنع ذلـك دون أنْ تـشعر بمـا                     

 :قدَّمته من آالمٍ وآهات للشاعر، جعلت حياته أحزاناً وآالماً

ــدَانِ؟   الحُـــــــــبَّ أُلْهِيَـــــــــةًهَـــــــــلْ تَحْـــــــــسَبينَ ــرِ وِجْــــــ ــا مِــــــــنْ غَيــــــ أَهْفُــــــــو لَهَــــــ

ــي    ــى أَمَلِــــــــ ــي لِألَسَــــــــ ــى تُرِيقِــــــــ وَتُرَوِّعِـــــــــــي مِـــــــــــنْ قَلْبِـــــــــــيَ الحَـــــــــــانِي حَتَّــــــــ

                                     
 .١٦: مواكب الذكريات، ص) ١(
 .٥٥: ألحان منتحرة، ص) ٢(
األولـى،  . عبدالفتاح محمد الدراويش، األهلية للنشر والتوزيـع، ط       الجواهر في المرأة والحب والغزل ،       : انظر) ٣(

 .٨: م، ص٢٠٠٦
 .٨١ -٨٠: ألحان منتحرة، ص) ٤(
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ــانِ     شَــــــــاعِرٌ وَلِـــــــــهٌ )حَبِيبَـــــــــةُ(أَنَــــــــا يَــــــــا    ــغَفٍ وَتِحْنَـــــ ــنْ شَـــــ ــيْغَ مِـــــ ــدْ صِـــــ قَـــــ

ــضْطَرِمٌ  ــاتِ مُــــــــ ــنَ اآلهَــــــــ ــعٌ مِــــــــ أَفْـــــــــــــــــرَاحٍ وَأَحْـــــــــــــــــزَانِوَنَــــــــــــــــشِيْدُ   نَبْــــــــ

إِنْ غَالَـــــــــهُ غَـــــــــدْرُ الهَـــــــــوَى الجَـــــــــانِي    يَبْكِـــــــيْ لِغَيْـــــــرِ جَـــــــوَىً فَكَيْـــــــفَ بِـــــــهِ

)١ (!حَتَّــــــــى تَــــــــذُوْقِيْ بُــــــــؤْسَ حِرْمَــــــــانِي لَـــــــنْ تُـــــــدْرِكِي مِـــــــنْ قِـــــــصَّتِي وَطَـــــــرَاً

، والعـيش         ولكنَّ المـرأة لـم تـسبب للـشاعر إال الـدمار والهـالك، واألسـى والحـسرة                 

 :بهمٍّ ونكد

مِــــــنْ حَنِينِـــــــيْ وَفَرْحَتِـــــــي وَانْبِهَـــــــارِي؟  أَوَ أَنْـــــــــتِ الَّتِـــــــــيْ نَـــــــــسَجْتُ هَوَاهَـــــــــا

ـــْ  !ـــــــــرَى وَتَمْــــــــضِينَ بِــــــــيْ لِغَيــــــــرِ قَــــــــرَارِ تَـــزْرَعِينَ األَشْـــواكَ فِـــيْ رُوحِـــيَ الحَيـ

ــ    فَــــــــإِذَا بِــــــــالهَوَى الجَمِيــــــــلِ سَــــــــرَابٌ نَ قِفَـــــــــــارِ وَإِذَا بِـــــــــــيْ أَسِـــــــــــيْرُ رَهْـــــــــ

ــا    ــرْفِ لَهْفَـ ــبَ الطَّـ ــوِ مُتْعَـ ــلَ الخَطْـ ــارِ  مُثْقَـ ــضَيّع األَوْطَـــــــــــــ ــدَاً مُـــــــــــــ نَ وَحِيْـــــــــــــ

)٢ (!ضِـــــيْ لِقَلْبِـــــيْ غَيـــــرَ األَسَـــــى وَالـــــدَّمارِ أَسْــــتعيدُ المَاضِــــيْ وَلَــــنْ يُرجــــعَ المَــــا    

كانـت دائمـاً    تجارب الحبِّ التي تركت بصماتها الواضحة فـي تـاريخ األدب            "      هذه هي   

تتسم بالشقاء والتعاسة والبؤس، وشدة الوجد، وغلبة الحـزن، وكثـرة الـدموع والعاشـق      

 .)٣("مولع بكلِّ ذلك، وما يدور في فلكه، ومستريح له

    ويؤمِّل الشاعر كثيراً في بعض من أحبَّ من النـساء، ولكـن األيـام تمـر، وينكـشف           

 :ب بعاطفته الذكرياتالمستور، ويبقى وحيداً يصارع الحرمان، وتلع

                                     
 .٨٧ -٨٦: زحام األشواق، ص) ١(
 .٦٧ -٦٦: ألحان منتحرة، ص) ٢(
رفعــت التهــامي محمــد عبــدالبر، مكتبــة    . د.ثالثيــة الحــب والحــرب والمــوت فــي مــسيرة األدب الجــاهلي، أ    ) ٣(

 .١٩٦: م، ص٢٠٠٨ -ه١٤٢٩د، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، الرش
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أَعْبُـــرُ األَيَّـــامَ وَحْـــدِيْ فِـــيْ صَـــحَارِيْ مُوحِـــشَاتِ     

ضَـــيَّعَتْ رُوْحِـــيَ مَـــنْ كَانَـــتْ لِرُوحِـــيْ خَفَقَـــاتِي      

)١ (!فَغَـــدَا القَلْـــبُ حُطَامَـــاً مِـــنْ أَنـــينِ الـــذِّكْرَياتِ     

 :لمٍ مستمروالمرأة عند القرشي أنهكت قواه، ولم يعدْ يرتوي من حياته، فهو في أ

 عَلَى جَنَاحِ مَوْجَةٍ مِنَ الشَّغَفْ

 تَقُولُ لَمَّا أَرْتَوي

 أَنَا شَهِيدَةُ القُرُونِ يَا مُعَذِّبَ الجَبينْ

 وَهَلْ أَنَا ارْتَويتُ يَا حَبِيبتِي؟

 سَلِيْ اشْتِعَالَ النَّارِ فِيْ حَقِيبتِي

 الحُبُّ يَا صَغِيرتِي

 بُحَيرةٌ مِنَ الظَّمَأ

 )٢(رْتَوي الظِّمَاءُ مِنْ بُحَيرةِ العَطَشْ؟وَكَيفَ يَ

      فالشاعر لم يرتـوِ طـول حياتـه؛ ألنَّ منهلـه ومـورده بحيـرة العطـش؛ والـري فـي نظـر                       

القرشي هو الحب وامتالك المحبوب، ولكن حبه تحوَّل إلى بحيرة من الظمـأ، وهـي ال تفيـد                  

 .حبيباً، وال تشفي غليال

ه الشاعر ما حدث له مع المرأة الحسناء في الطائرة، حيـث            ومن األلم الذي عانى من         

دار بينهما حوار، وأحبها حباً شديداً، وما لبث أنْ ودعته بعد هبوط الطـائرة، وكـان المؤمَّـل                

 :كبيرا، ولكنها قصة انتهت بالمأساة واأللم والحسرة

 وَلَجَأْتُ لِلصَّمْتِ العَمِيقْ

                                     
 .٨٤: بحيرة العطش، ص) ١(
 .٨٠ -٧٩: السابق، ص) ٢(



 

 
٢٩٠
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 وَبِخَافِقِي يَطْفُو حَرِيقْ

 حْتُ ثَمَّ حَقِيبتِيْ السَّودَاءَ أَعْبَثُ فِيْ شُرُودْوَفَتَ

 )١(يَلْهُو بِيَ الحُلْمُ البَديدْ

أعبـث  "    إنها رؤى شاعر حزينة، وما أعمق األلـم اإلنـساني الـذي تثيـره تلـك العبـارات                    

، فهو يعبث فـي ماضـيه، ويفكِّـر فـي حياتـه ومـا اسـتودع فيهـا مـن أسـرار تحمـل                         "في شرود 

مــا أصــابه مــن تعــب، وأي حقيبــة يعبــث بهــا؟ إنهــا حقيبــة ســوداء، كنايــة عــن    الــذكريات، و

: ثــم تأمــل هــذه الكلمــات األربــع التــي يطلقهــا الــشاعر كالقــذائف المــدمرة "الحــزن واأللــم، 

، إنها صورة عاتية الضراوة والقسوة، فلم تعد التجربة مجرد حـسناء    يلهو بي الحلم البديد   

ــه فــي الطــائرة، بــل تحــوَّل ا     ــى شــيء    تلهــو ب ــة إل ــشاعر فــي التجرب ــه األمــل    ...ل شــيء يلهــو ب

وتفجّر هذه الكلمات صورة شيء مربوط في حبل يمـسك بطرفـه عمـالق أسـود،               ...المبدّد

 – وبديد هـذه تـشع كـل هـذه الـصورة             – الحلم المبدّد    –ويطوحه بعنف وضراوة في الهواء      

ن الهـول والحـزن واأللـم        يلهو بالشاعر ويطوح به في الهواء، إنها لحظات م         –الحلم البديد   

تجــيء فــي نهايــة تلــك الرحلــة الرشــيقة، واللقــاء العــابر بــين شــاعرٍ وحــسناء أحبــت أنْ           

 .)٢("تعابثه

 :   وفي حبٍّ آخر ينفجر الشاعر باكياً مما أصابه

ــا بِــــــــيْ؟   ــدْرِينَ مَــــــ ــا تَــــــ ــذِيْ أَلَــــــ ــا هَــــــ قَــــــــدْكِ يَــــــ

أَنْـــــــــــــتِ حُلْمِــــــــــــــي وَنَـــــــــــــشِيْدِي وَعَــــــــــــــذَابِي  

ســــــــــــــىْ لِبُعْــــــــــــــدٍ وَاقْتِــــــــــــــرَابِأَنَــــــــــــــا لَــــــــــــــا آ

أَنَـــــــــــــا لَـــــــــــــا أَبْكِـــــــــــــيْ لِـــــــــــــصَدٍّ أَوْ غِيَـــــــــــــابِ    

                                     
 .١٣٢: األمس الضائع، ص) ١(
 .٨٩ -٨٨: القرشي شاعر الوجدان، ص) ٢(
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ــشَبَابِيْ   ــي لِــــــــــــــ ــى وَأَبْكِــــــــــــــ ــا آسَــــــــــــــ إِنَّمَــــــــــــــ

)١(!وَلِفُقْـــــــــــــــــــدَانِ نَعِـــــــــــــــــــيمٍ مُـــــــــــــــــــسْتَطَابِ

     يفجِّر هذا المقطع شحنات من الحـزن، والنـشيج المكتـوم، واألنـين المثقـل بـاأللم،                 

يــام شــبابه، وأفقــدت نعــيم حياتــه المــستطاب، بــسبب     فقــد أفــسدت هــذه المــرأة عليــه أ   

 .)٢(صدودها وإعراضها عنه

  ومن خـالل النمـاذج الـسابقة نـدرك أنَّ القرشـي تـألم مـن المـرأة، وشـكى واشـتكى،                      

ونادراً ما نجد في تجاربه الشعرية أوصافاً للجسد، أو مغامرات دونجوانية، وإنما نجد نغمة "

وتتجلى في معانيه األسى والحرمان، والظمـأ والتيـه،         "حزن،  ، ويسوده ال  )٣("اإلحباط والفشل 

 ".)٤(والضياع والغربة، واليأس

 :وفاة والدته .٧

      لألمِّ منزلة كبيرة عند أبنائها، فهي الحضن الدافئ، والمالذ اآلمن، ومهما كبـر االبـن               

 :حزنهفإنه محتاج إلى عطفها وشفقتها، وقد فقَدَ الشاعر والدته، فأصابه ألم اليتم و

ـــْ   ــاهُ أَيــــــــــ ــا أُمَّــــــــــ ــنُ يَــــــــــ ــا نَحْــــــــــ !ــــــــــــــــــتَامٌ بِمَائِـــــــــــــــــدةِ الخُطُـــــــــــــــــوبِ هَــــــــــ

ــبْرُ الَّلبيـــــــــــــــــبِ  حَطَّـــــــــــــــــتْ بِكَلْكَلِهَـــــــــــــــــا وَنَـــــــــــــــــا ــا صَـــــــــــــــ ءَ بِحِمْلِهـــــــــــــــ

ــوَا  ــانْحَبَسَ الجَـــــــــــ ــتُ، فَـــــــــــ ــبِ  وَهَتَفْـــــــــــ ــتِ كَالّلــــــــــسِنِ الخَطيــــــــ بُ وَكُنْــــــــ

ــا  ــلْ تُــــــــــــصغِينَ؟ مَــــــــــ ــاهُ ، هَــــــــــ ــ أُمَّــــــــــ بِعَــــــــــــــــوَّدتِني صَــــــــــــــــمْتَ الغَريــــــــــــــ

                                     
 .١٩ -١٨: ألحان منتحرة، ص) ١(
 .١١٨: القرشي شاعر الوجدان، ص: انظر) ٢(
 .٩: لحركة الشعرية في السعودية حسن عبداهللا القرشي حياته وأدبه، صا) ٣(
 .١٤٢: دراسة موضوعية وفنية، ص: األلم في الشعر السعودي) ٤(
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ـــ ــــــــــــــجوعٍ بِمحبـــــــــــــسِهِ الجَـــــــــــــديبِ؟   هَـــــــــــلْ تَـــــــــــسْمَعِينَ نَجَـــــــــــاءَ مَفْـــــــــ

ــوَّ   ــا تَعَـــــــــــ ــئنُّ، وَمَـــــــــــ ــي، يَـــــــــــ ــيْلَ النَّحيــــــــبِ  يَبْكِـــــــــــ ــيْ األَسَــــــــى سَــــــ )١ (!دَ فِــــــ

 .     إنه ألم االبن المكلوم الذي فقد والدته، وليس هناك ما يعوضه إال الدموع واآلهات

 :الليل والظالم .٨

مدلوالً واسع اإليحاءات والرمـوز، وذلـك فيمـا يـسبِّبه مـن ألـمٍ بظالمـه                  يشكِّل الليل   

المخيــف، وأصــواته الموحــشة، فالليــل مــأوى وســكن، والنهــار كــسبٌ ومعيــشة، ولــذا فــإنَّ   

الـــشعراء وصـــفوا لـــيلهم المـــؤلم، وظالمـــه الـــدامس، وتجربـــة القرشـــي مـــع الليـــل عميقـــة  

الليـــل مخيـــفٌ للـــشاعر بظالمـــه  اســـتغرقت جـــزءا مـــن خطابـــه فـــي األلـــم والحـــزن، وهـــذا   

 :وأشباحه، فهو ليل الخوف والرهبة واألحالم الضائعة

ــحَارِي   أَسْــــجُو مَــــعَ الَّليــــلِ فِــــيْ دُنْيَــــا رَغَادَتِــــهِ ــامِ أَسْــــ ــلُ بِاألنغَــــ ــيُفعِمُ الَّليــــ فَــــ

ــارِ   وَالَّليــــلُ دُنْيَــــا مِــــنَ األَحْلَــــامِ طَافِحَــــةٌ     ــنَ البَلْــــوَى عَلَــــى نَــ )٢(لِمَــــنْ يَعــــيشُ مِــ

     فالحزن مقيم، وبصيص األمل غير موجود، واألحالم ليس لهـا موعـدٌ آتٍ، وإنمـا هـي                 

 .طيفٌ يأتي ليال، سرعان ما يزول بانبالج الصباح

   والليل بعتمته همٌّ يطارد الشاعر، وأشباح تخيفه، وليس له حيلة في مقاومة سلطته             

 :الطاغية

ــياً لِجِرَاحِـــــــي؟  نِـــــيهَوّمــــتُ أَسْـــــبحُ فِــــيْ الظَّـــــالمِ لَعَلَّ   أَجِـــــــدُ الظَّـــــــالمَ مُواسِـــــ

ــادُ يَخْنــــقُ خَــــاطِرِي  !وَأَحُـــــــسُّ مِنْـــــــهُ كَمبـــــــضَعِ الجَـــــــرَّاحِ    فَــــإذِا الظَّلَــــامُ يَكَــ

ــاحِي   وَتَكَاثَفَــــــتْ أَشْــــــبَاحُهُ حَتَّــــــى غَــــــدَتْ ــي وَطِمَـــ ــصَارِعُ هِمَّتِـــ ــشَاً يُـــ )١ (!جَيْـــ

                                     
 .٦٠ -٥٩: نداء الدماء، ص) ١(
 .٣١: األمس الضائع، ص) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

ذه األبيــات عنــدما مــدَّ الليــل جناحــه، وجــثم فــوق     إنَّ صــوت األلــم يطالعنــا مــن وراء هــ

الشاعر بظالمه الدامس، فهو ليل الخوف والوحشة والظلمة القاتمـة الـذي تطـول سـاعاته      

باألرق واأللم الذي ال ينفذ النور إليه، نظراً لما يعانيه الشاعر من هموم وأحـزان ثقيلـة، وهـذا                   

 .)٢(ف، وتزداد اآلالم فيهالليل بأشباحه، وظالمه المخيف يولد الرعب والخو

 :ويالحق األلم الشاعر بسبب الليل المظلم، فيتراءى له مثل الكابوس المخيف

ــصَابِي   أَتَــــــــــرَاآهُ فِــــــــــيْ الظَّــــــــــالمِ كَكَــــــــــابُو ــى أَعْـــــ ــوَغَى عَلَـــــ ــشُنُّ الـــــ سٍ يَـــــ

ــاً بِحِــــــسِّي ــابِ   مُــــــوْغِالً فِــــــيْ األَذَى مُطيفَــــ ــطَ الغَـــ ــودِ وَسْـــ ــراتِ األُسُـــ )٣(زَمْجَـــ

   وقد أصبح الليـل مزعجـاً للـشاعر، مخيفـاً لـه، متماديـاً فـي غلظتـه، وخاصـة علـى قلـب                          

 :شاعر رقيق، ليس له من يسلِّيه، أو يقف معيناً له

إِلَـــــــــــــــى أَيـــــــــــــــنَ ؟ هَـــــــــــــــذِيْ أَفَـــــــــــــــاعِيْ الخَرِيـــــــــــــــفِ 

ــالمِ المُخِيـــــــــــــــــــفِ    ــيحُ الظَّـــــــــــــــــ ــذَا فَحِـــــــــــــــــ وَهَـــــــــــــــــ

ــالحُتُوفِ  ــاعِقَاً كَــــــــــــــــــــــــ ــسَرْبِلُنِي صَــــــــــــــــــــــــ يُــــــــــــــــــــــــ

ــمَّ   ــا ثَــــــــــــــــ ــشَّفِيفِ؟ أَمَــــــــــــــــ ــيْ الــــــــــــــــ )٤(رَوحٌ لِقَلْبِــــــــــــــــ

 :حال األمة العربية واإلسالمية .٩

     تألم الشاعر كثيراً بسبب األحداث التي أصابت األمة العربية واإلسـالمية، فالكيـان             

 .واحد، والجسد واحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر األعضاء بالسَّهر والحمَّى

                                     
 .٤٢: مواكب الذكريات، ص) ١(
 .١٦٤: م، ص١٩٧٨ه، ١٣٩٨عالم المعرفة، إحسان عباس، . اتجاهات الشعر العربي المعاصر، د: انظر) ٢(
 .١٩: األمس الضائع، ص) ٣(
 .٦٢: السابق، ص) ٤(



 

 
٢٩٤

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

ع في أغادير فـي الـستينات، وآلمـه مـا أصـاب إخوانـه          وقد تألَّم القرشي للزلزال الذي وق   

 :هناك

يُنَــــــــــادِيْ وَقَــــــــــدْ صَــــــــــعَقَتْهُ الــــــــــشُّرُورْ وَكَــــــــمْ مِــــــــنْ وَليــــــــدٍ عَلَــــــــى وَالِــــــــدٍ    

ــاهَدَتْ طِفْلَهَــــــا    ــلٍ شَــــ ــمْ مُطْفِــــ ــخُورْ   وَكَــــ ــنْ صُـــ ــدَثٍ مِـــ ــيْ جَـــ ــلَّ فِـــ ــدْ حَـــ وَقَـــ

ــ وَكَــــــــمْ ثَاكِــــــــلٍ رَنَّحَتْــــــــهُ الجِــــــــرَاحُ    ــصِيحُ وَلَــــ ــسِيرْ يَــــ ــبُ الكَــــ ــنْ يُجيــــ !ا مَــــ

ــذِي  ــتَ الَّـــــــــ ــاهُ أَنْـــــــــ ــكَ ربَّـــــــــ ــرُدُّ األَذَى وَتُؤَاسِــــــــــــيْ الفَقِيــــــــــــرْ   حَنانَيـــــــــ )١(تَــــــــــ

    فالــشاعر فــي رســالته االجتماعيــة واإلنــسانية يــألم عنــدما يــسمع أو يــشاهد صــوراً      

وأحداثاً مؤلمة، فيـشارك بكلماتـه فـي وصـف مـا حـدث، وخاصـة إذا كـان المـصاب طفـال أو                        

 .امرأة ممن يستدعون الرحمة والشفقة

     ويتــألم القرشــي مــن األوضــاع العربيــة واإلســالمية، والــشتات المــؤلم، وعــدم اتحــاد    

 :الدول في صف واحد

ــادِ  أَرْهَقَتْنَــــا الهُمُــــومُ مِــــنْ كُــــلِّ صَــــوْبٍ     ــا عَلَـــــــــــى مِيعَـــــــــ ــا مِنْهَـــــــــ )٢(فَكَأَنَّـــــــــ

ين، ومــا يكابدونــه مــن ظلــم العــدو،       وتــألم الــشاعر كثيــراً لحــال إخواننــا فــي فلــسط   

 :فنزفَ قلمه قصائد عدَّة، يشكي فيها الحال، والضعف والهوان، ويطلب بأخذ الثأر

 انْكُثُوا جُرْحِي

 فَلَنْ يَلْتَامَ جُرْحِي

 رَهْنَ وَغْرٍ وَدُمُوعِ

 لَنْ يَطِيبَ الجُرْحُ

                                     
 .٣١: نداء الدماء، ص) ١(
 .١٨: المشي على سطح الماء، ص) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

 لَنْ يَطْلعَ فَجْرِي

 دُوْنَ أَنْ أُدْرِكَ ثَأْرِي

 مِنْ عَدُويِّ

 ذَلِكَ البَاغِي

 الَّذِيْ أَرَّثَ نَارِي

 دُوْنَ أَنْ يَجْتَاحَ ذُلِّي

 سَيْلَ نَصْرِي

 )١(بَعْدَ قَهْرِي

    إنهـــا آالم ومـــشاعر كثيـــرٍ مـــن المـــسلمين التـــي يعبِّـــرون فيهـــا عـــن ضـــعف الحـــال،    

والحسرة على واقعهم المرير، وخاصةً ما يكابده إخواننا فـي فلـسطين مـن سـلبٍ ونهـبٍ             

 .لٍ وتشريدوقت

 :وسائل الهروب من األلم
     اتَّخذ القرشـي بعـضاً مـن الوسـائل والنوافـذ للهـروب مـن األسـى واأللـم المحـيط بـه،                       

حيـــث إنَّ ذلـــك يبعـــث راحـــةً نفـــسيةً تـــؤدِّي بـــه إلـــى االطمئنـــان والهنـــاء بـــالعيش والحيـــاة، 

ن آالمـه وأحزانـه،     فالشعر وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها الشاعر في حياتـه للهـروب مـ              

 :ومن هذه الوسائل

 :حب المرأة والتغزل بها .١

ــتهن، وذكـــرهن علـــى ألـــسنتهم،      ــذَّذ الـــشعراء بالحـــديث عـــن النـــساء ومالطفـ       يتلـ

واالفتتــان بمــا حبــاهنَّ اهللا مــن ســحرٍ وجمــال، وتعــدُّ النــساء مــن النوافــذ التــي يهــرب إليهــا      

 والراحـة النفـسية، فـالمرأة مطلوبـة         الشعراء من آالمهم وهمـومهم، بحثـاً عـن االطمئنـان          

                                     
 .٧٥ -٧٤: نداء الدماء، ص) ١(



 

 
٢٩٦

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

،  والقرشــي أحــد الــشعراء الــذين    )١(والــشاعر خاضــع لــسلطان حبهــا، راغــب فــي وصــالها      

شكَّلت المرأة لهم نافذة واسعة يسلكونها، فيجدون فيها راحة وطمأنينة، وابتعاداً عن            

 :الهمِّ واأللم

لُــــــــــــــــؤَ البَــــــــــــــــسَمَاتِ  وَأَرِينِــــــــــــــــي تَألْ  كَفْكِفِي الهَمَّ عَـنْ شَـفيفِ الـسِّماتِ       

وَزُفِّــــــــــــــــــيْ فَرَائِــــــــــــــــــدَ النَّغَمَــــــــــــــــــاتِ وَأَنِيلِــــــــيْ كَفَّيــــــــكِ قَيثَــــــــارَةَ الحُــــــــبِّ

ذَرَّةٌ تَـــــــــــــــــــــــــسْتَفِزّهُ لِلحَيـــــــــــــــــــــــــاةِ؟  أَنْـــــتِ تَأْسَــــــيْنَ مِــــــنْ جَــــــوىً وَبِقَلْبِــــــيْ 

ــأْسٍ   ــى لِيَـــ ــأْسَ أَيُّ مَعْنَـــ ــي اليَـــ ــاتِ؟  كَفْكِفِـــ ــوَافِحُ الجَنَّـــــــــــــــ ــهُ نَـــــــــــــــ بَدَّدَتْـــــــــــــــ

وَالزَّمَــــــــــانُ المُطِيــــــــــفُ بِالــــــــــذِّكْرياتِ   الـــــــصَّبَاحُ الحَبِيـــــــبُ يَـــــــشْدُو خُطَانَـــــــا

ــا   ــى هَوانَـــــ ــابُ تَرْعَـــــ ــاللُ الرّغَـــــ )٢(بِأَكَاليـــــــــــــلَ عَذْبَـــــــــــــةِ الزَّهَـــــــــــــرَاتِ    وَالظَّـــــ

ــزول اليــأس، ويــذهب الحــزن، وتتجــدَّد اآلمــال عنــد ذكْــر النــساء، والحــديث عــن                وي

 :، ومعانقة الَّلذةلقائهن، والبحث عن الحبِّ

ــنْ مَــــــشْهَدِ  فَانْجَـــابَ مَـــوْجُ اليَـــأْسِ عَـــنْ خَـــاطِريْ     ــا الحُــــــبِّ مِــــ أَحْبِــــــبْ بِلُقْيَــــ

ــوْرِيَّتِي   ــتِ وَحُــــــــــــ ــتِي أَنْــــــــــــ )٣(وَعِطْـــــــــرُ مَاضِـــــــــيَّ وَسِـــــــــحْرُ الغَـــــــــدِ فَرَاشَــــــــــــ

      والحديث عن النساء ضـرب مـن الخيـال أحيانـاً، ولكـنَّ الـشعراء يجـدون أنفـسهم                 

في ملذّةٍ ونعيم عندما يتحـدَّثون عـن لقـائهن وجمـالهن الـذي يجدونـه فـيهن دون غيـرهن،                      

وذلك من أجل خروجهم من دائرة السأم والملـل الـذي يحـيط بهـم إلـى عـالمٍ آخـر ملـيء                       

بـــالفرح والـــسعادة، ولـــذا يقـــول ابـــن حـــزم عـــن خصّيـــصة اســـتعذاب اآلالم والـــدموع لـــدى   

                                     
 .١٧٦: ثالثية الحب والحرب والموت في مسيرة األدب الجاهلي، ص: انظر) ١(
 .٨٧ -٨٥: األمس الضائع، ص) ٢(
 .٦٧: بحيرة العطش، ص) ٣(
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 عياء، وفيه الدواء منـه علـى قـدر المعاملـة، ومقـامٌ مـستلذٌّ        والحبُّ أعزَّك اهللا داء   : "العاشق

وعلَّةٌ مشتهاة، ال يودُّ سليمها البرء، وال يتمنى عليلها اإلفاقة، يزيّن للمرء ما كان يأنف منه،                

 .)١("ويسهِّل عليه ما كان يصعب عنده

بيبٌ مداوٍ،        ويسعد القرشي بالتغزُّل بالنساء ومالطفتهن، فهنَّ له بلسمٌ شافٍ، وط         

 :فبذكرهنَّ يزول األلم، ويختفي الحزن والوجع

ــفْتُهَا   ــرٌ تَرَشَّـــــــ ــكِ خَمْـــــــ ــيْ فِيـــــــ فَكَانَــــــــتْ لِرُوْحِــــــــيَ أَحْلَــــــــى الغِنَــــــــاءْ    وَفِـــــــ

ــعِ  ــيْمِ الوَدِيْـــــ ــيْ الكَلِـــــ ــتْ لِقَلْبِـــــ )٢(بَلَاسِــــــــمَ تُزْجِــــــــي إِليــــــــهِ الــــــــشِّفَاءْ    وَكَانَـــــ

سع للهروب من آالمه، فهو الداء المحبـب لـه،          ويؤكِّد القرشي سلوكه لهذا المنفذ الوا     

 :والسعد الذي يأمله

عَيْنَــــاكِ أَنَّــــكِ لِــــيْ كَالْبَلْــــسَمِ الغَــــالِي؟  أَتَـــــسْتَطِيبُ مُجَافَـــــاتِيْ وَقَـــــدْ عَلِمَـــــتْ

ــيْ ظُلَمِـــي     ــيْ وَفِـ ــورُ فِـــيْ عَينِـ ــكِ النُّـ ــالِي؟   وَأَنَّـ ــحْرَاءِ آمَـ ــيْ صَـ ــسَّعْدُ فِـ ــكِ الـ )٣(!وَأَنَّـ

 مــن تــأثير اآلالم التــي – عــادة –الحــبَّ يــوفِّر للمحبــين ســعادةً نــادرةً، تقلِّــل " ولــذا فــإنَّ    

ــم بمــسرات           ــه يــرتبط األل ــاة، وفــي أغلــب فــصول الحــب ومراحل يعــانون منهــا أشــدَّ المعان

ــوا الهــوى بــسبب      العــشق، وتبــادل الهنــاءة، ولــم تــذكر كتــب تــاريخ الحــب أنَّ العــشاق ذمُّ

كثيرة؛ بل وبعكس ذلك هـي زاخـرة بقـصص اسـتقبال األلـم والتـشوق       متاعبه وعذاباته ال  

 .)٤("إليه إذا كان في ذلك ذكر للمحبوب، أو تقرُّب إليه

                                     
حـسن كامـل الـصيرفي، مطبعـة حجـارى، القـاهرة،            : طوق الحمامة فـي األلفـة واألالف، ابـن حـزم، تحقيـق            ) ١(

 .١١: م، ص١٩٥٠ -ـه١٣٦٩
 .٢٢-٢١: األمس الضائع، ص) ٢(
 .١١٦: مواكب الذكريات، ص) ٣(
 .١٣٤: االغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي، ص) ٤(



 

 
٢٩٨

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

ــوى        ــشعراء ومهـ ــم الـ ــيبقى ملهـ ــزال وسـ ــان وال يـ ــرأة كـ ــال المـ ــد أنَّ جمـ ــذا نجـ   وهكـ

ــادون      ــرأة يـــصفون جـــسدها، وال يكـ ــد المـ ــراهم يقفـــون عنـ ــونهم فنـ ــذاء عيـ ــدتهم وغـ أفئـ

اً فيهــا دون وصــفٍ، إذْ يتعرضــون لجبينهــا وخــدِّها وعنقهــا وصــدرها وعينهــا       يتركــون شــيئ 

 .)١(وفمها، وقد يتعرَّضون لبعض مغامراتهم العاطفية معها

 :الفأل واألمل .٢

    اتَّخــذ القرشــي األمــل والفــأل منفــذاً للهــرب مــن آالمــه، وهــذه هــي الحيــاة يــأسٌ وأمــل،  

ــدَّ أنْ يتمــسَّك اإلنــ    ــر،   وعــسرٌ بعــده يــسر، وال ب سان بخيــوط الفجــر المــشرق، فاأليــام تتغيّ

 :والظروف تتحوَّل من حالٍ إلى حال

ــيْ شُـــــــعُورِي    ــرٍ مُرَقْـــــــرِقٍ فِـــــ أَيُّ سِــــــــحْرٍ مُرَفْــــــــرِفٍ فِــــــــيْ ضَــــــــمِيِري أَيُّ فَجْـــــ

ــدِيرِ   شَــــــاقَنِيْ وَالـــــــسَّنَا يُخَــــــضِّلُ جَفْنَـــــــيَّ   ــشْيةٌ لِلْقَــــــــ ــبِ خَــــــــ ــيْ القَلْــــــــ وَفِــــــــ

ــدُ  ــيْ رَوَافِـــــــ ــضَّاوَبِرُوحِـــــــ ــلِ الـــــــ )٢(حِــــــــيْ وَرُوْحِــــــــيْ هَيْمَانَــــــــةٌ بِــــــــالعَبِيرِ األَمَـــــــ

ونلحــظ أنَّ القرشــي يلجــأ فــي تجربتــه الــشعرية إلــى عبــارات الفجــر المرقــرق، والنــور     

المــشرق، وذلــك مــن أجــل النــزوح بــالنفس عــن مــواطن الحــزن واأللــم إلــى مــواطن الفــرح      

 .والسعادة

ي بــالفجر المــشرق بعــد الظَّــالم الــدَّامس، ففيــه       وكثيــراً مــا تمــسَّك حــسن القرشــ  

 :آمال االبتسامات، واألفراح بعد األحزان واآلالم واآلهات

ــرِبُ   ــاألَفْرَاحُ تَقْتَـ ــأْسَ فَـ ــيْ الكَـ ــا تَهْرِقِـ ــرِبُ   لَـ ــنِ مُغْتَ ــولِ األَيْ ــدِ طُ ــنْ بَعْ ــادَ مِ ــمْ عَ كَ

ــهُ     ــاحَ طَالِعُ ــمْ لَ ــدُّجَى كَ ــدَ ال ــصُّبْحُ بَعْ مْ تَبَــــــسَّمَ ثَغْــــــرٌ كَــــــانَ يَنْتَحِــــــبُوَكَــــــ وَال

                                     
 .٧: لجواهر في المرأة والحب والغزل، صا: انظر) ١(
 .١٠٠: األمس الضائع، ص) ٢(
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)١(سَــعَادَةٌ تَــرْفُضُ الــشَّكْوَى وَتَنْــسَكِبُ مَهْمَـــا شَـــقِينَا فَـــإِنَّ الحُـــبَّ فِـــيْ دَمِنَـــا     

بإشــراقته الجميلــة،  الــصباح ويتمــسَّك الــشاعر بــأيِّ بــصيصٍ لألمــل، مــن خــالل مجــيء  

 :وإطاللته البهية

)٢(بِ الـسَّارِي  كَوْاءِ مُحَيَّا الكَ  سَ المَ يْفِوَ يقٌ يُهَدْهِـدُنِ ارَشـْ حِ إِ ى الـصُّبْ  دَي لـَ  بِسْحَ

 :، ففيه األمنيات تقترب يدرك حالوة الغد، وينتظره بأملفهو بذلك

ــوَ ــيْلِ ــيْ فِ ــ الغَ ــ أَولِمُأْدِ المَ  !نِّالمـَ دِ وَ هْ الـشَّ  نَى مـِ  لَحْى أَ نَى المُ وَجْنَوَ ةٍالَــى علَهَشْ

لم، وتمزّق الشاعر النفسي، فإنَّ األمل يضيء نفس القرشـي، ويبـرق            ومع عبث الظا      

 :)٤(بين أستار الظالم التي تضل فيها أحالمه

ــرْبَضِ األُســـْ    ــيْ مَ ــاةُ فِ ــيْشَ الطُّغَ ــنْ يَعِ ــاحِ   لَ ــى ذَوَاتُ الوِشَـــــــ ــأْبَى حَتَّـــــــ ــدِ لِتَـــــــ ــــــــ

)٥(طَمَّــــــــــاحِرُ عَلَــــــــــى كُــــــــــلِّ غَــــــــــادِرٍ    لَــــــــنْ يَظلّــــــــوا بِــــــــدَارِنا عَــــــــزَّتِ الــــــــدَّا

 :والنصر آتٍ، واألسى لن يستمر، وستذهب اآلالم عن قريب

ــيرُ األَسَـــــــى  ــاحْ   إِنْ تَكُـــــــنْ هَبَّـــــــتْ أَعَاصِـــــ ــرَى النَّـــصْرِ الرِّيـ ــيْ سُـ سَـــوفَ نَلْـــوي فِـ

ــاحْ   لَــــــنْ يَعِـــــــيشَ الَّليـــــــلُ فِـــــــيْ أَجْوائِنَـــــــا  ــابِ جَنَـ ــيْ الغَـ ــبِ فِـ ــلِ الخَطْـ ــا لِليـ )٦(مَـ

صيص األمــل، فهــو يأمــل بــأيِّ منفــذٍ يلــج منــه للنجــاة مــن األلــم،         ويتــشبث الــشاعر ببــ  

 :واالبتعاد عن األنين والوحدة

                                     
 .٤٩: زحام األشواق، ص) ١(
 .٣١: األمس الضائع، ص) ٢(
 .٩٧: ، صالسابق) ٣(
 .١٠٢: القرشي شاعر الوجدان، ص: انظر) ٤(
 .٧٣ -٧٢: فلسطين وكبرياء الجرح، ص) ٥(
 .٥٣: السابق، ص) ٦(
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إِلَــــــــى أَيْــــــــنَ ؟ مَــــــــا ثَــــــــمَّ لِــــــــيْ مِــــــــنْ مَقِيــــــــلْ؟ 

ــا مِــــــــــنْ خَلِيــــــــــلْ  ــا مِــــــــــنْ رَفيــــــــــقٍ وَمَــــــــ وَمَــــــــ

ــولْ   ــيْنَ الطُّلُـــــــــــ ــسَّيرَ بَـــــــــــ ــشَارِكُني الـــــــــــ يُـــــــــــ

ــولْ  ــعٍ لألُفُـــــــــــــ ــلٍ مُهْطـــــــــــــ )١(سِـــــــــــــــوَى أمَـــــــــــــ

بين هذا الجو الحـائر الـضائع المتوحِّـد بـين الطلـول يبـرق فيـه                "القدرة التعبيرية       فهذه  

إنـه  ... أمل ضئيل في الرجوع هو الـذي يدفعـه إلـى المـسير بعـد أن تقطَّعـت بـه رحلـة الحيـاة                         

 .)٢("أمل مهطع لألفول، يا هللا لذلك األمل الخائف المذعور الذليل

 أنَّ الغائب يعود، والحبيب العنيد ال يدوم فـي        ويعطي الشاعر حكمةً في الفأل، وهي     

 :عناده، فليس بعد العسر إال اليسر، وليس بعد الهمِّ إال الفرج

ــادِ  يَـــــا زَمَـــــانَ الرَّمَـــــادِ مَهْمَـــــا اسْــــــتَبدَّتْ     ــاتِ الزِّنَــــــــ ــأْسِ، وَارِيــــــــ ــوَرُ البَــــــــ صُــــــــ

ــادٍ    ــدَ عِنَـــــ ــبُ بَعْـــــ ــودُ الحبيـــــ ــدْ يَعُـــــ )٣ (!بْتِعَـــــــادِوَيَـــــــؤُوبُ الغَرِيـــــــبُ بَعْـــــــدَ ا   قَـــــ

البــسمات "وال غرابــة فــي كثــرة الفــأل عنــد القرشــي فــي شــعره، ففــي مقدمــة ديوانــه      

ــة ــديوان نزعــة التفــاؤل، واالستبــشار،        : "يقــول" الملون ــر شــعر هــذا ال ــئن غلبــت علــى أكث ول

 .)٤("والمرح فذلك ألنَّ النفس ال تطرب لغير األمل، وال ترتاح إلَّا إليه

 :اللجوء إلى اهللا .٣

 ليفـرِّج عنـه الهـمَّ والحـزن، ويبعـد      – سبحانه وتعالى   –  يلجأ حسن القرشي إلى اهللا           

عنه األلم، وهذا ديدن المؤمن قريبٌ إلى خالقه، يلجأ إليه فيجد الفرج عنده، يقول الحـق فـي                  

                                     
 .٦١: األمس الضائع، ص) ١(
 .٧٨: القرشي شاعر الوجدان، ص) ٢(
 .٥٤: أطياف من رماد الغربة، ص) ٣(
 .١٨: البسمات الملونة، المقدمة، ص) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠١

 ـهـ١٤٣٦العدد الرابع  والثالثون محرم 

ــريم  ــه الكــــــــ ¨  ©  m  ±  °   ̄ ®     ¬  «       ª : كتابــــــــ
²³¶  µ     ́ ¸   »  º  ¹  l ذا فـــإن القرشـــي نـــادى خالقـــه ، ولـــ٦٢: النمـــل

 :ليشرح صدره، وييسر أمره، ويزيح عنه آالمه

ــى   ــلٌ يُرْتَجَــــــــــ ــالِي أمَــــــــــ ــاهُ مَــــــــــ ــوْئِلي    رَبَّــــــــــ ــا مَـــــــ ــكَ يَـــــــ ــاذِي بِـــــــ ــرُ لِيَـــــــ !غَيْـــــــ

وَاسْتَـــــــشْرَفَتْ رُوْحِـــــــيْ إِلَـــــــى مَنْهَـــــــلِ أَصْـــــــــبَحَ صَـــــــــدْرِيْ ضَـــــــــيِّقَاً مُحْرَجَـــــــــا

لِلــــــــــشَّارِدِ الــــــــــصَّادِيْ إِلَــــــــــىْ كَــــــــــوْثَرِ    افَمِنْـــــــكَ يَـــــــا رَبَّـــــــاهُ يُـــــــشْفَى الظَّمَـــــــ

ــرِ   جِئْتُـــــــــكَ رَبِّـــــــــي حَـــــــــائِرَاً مُـــــــــسلِمَاً    ــا األَكْبَــــــــ ــى بَارِئهَــــــــ ــي إِلَــــــــ )١(رُوْحِــــــــ

 .إنه الخيار اآلمن للشاعر لزوال ألمه، وجالء همِّه، ورجاء أمله

 :ويستكين الشاعر لمواله، فالهمُّ واأللم قد أثقاله

ــشَرْ    نِـــــــــيْ مُثْقَـــــــــلٌفَاقْبَـــــــــلْ شَـــــــــكَاتي إِنَّ ــيْنَ البَــــ ــشْتُ بَــــ ــبٌ عِــــ ــيْ غَرِيْــــ إِنِّــــ

ــرْ    مُـــــــــسْتَغْفِرَاً جِئْتُـــــــــكَ لَـــــــــا أَحْمِـــــــــلُ ــيْ األَشِـــــ ــكَ رُوحِـــــ ــى ذَاتِـــــ ــا إِلَـــــ )٢(إِلَّـــــ

 كبيـر؛ لتبـديل الحـزن إلـى سـعادة، واآلالم إلـى أفـراح،                – سـبحانه    –    ومنفذ األمل بـاهللا     

 :فإليه الملجأ، وعليه التوكُّل

ــ ــنْ سُـــــــــدَّةٍ  وَمَـــــــ ــةُ مِـــــــ ــا  أْمَلِي الرَّحْمَـــــــ ــدُ مِحْرَابهَــــــــ ــقَ القَاصِــــــــ ــا أَخْفَــــــــ مَــــــــ

ــدَّةٍ  ــاذُ ذِيْ شِــــــــــــ ــعَارُهَا إِنقَــــــــــــ )٣ (!سَـــــــدَّتْ عَليــــــــهِ النَّــــــــاسُ أَبوابَهَــــــــا  شِــــــــــــ

 

                                     
 .٥٦ -٥٥: نداء الدماء، ص) ١(
 .٥٦: السابق، ص) ٢(
 .٥٦: السابق، ص) ٣(



 

 
٣٠٢

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

 :الصبر .٤

الصبر خصلةٌ حميدةٌ، وسـجيةٌ مرغوبـةٌ، وعاقبتـه جميلـةٌ، وآثـاره حميـدةٌ، يعـود علـى                       

مَّة، فهو ينير الطريق له، ويأخذ بيـده إلـى أنجـع المقاصـد وأنجـح الـسبل،        صاحبه بالفوائد الج  

وقد يكون الصبر على ما أمر اهللا به من الطاعات والعبادات، أو الصبر عما نهى اهللا عنـه مـن              

 .)١(المحرمات والمعاصي، أو الصبر على المصائب واألحزان

ب مـــن اآلالم، والقـــضاء عليهـــا،     ولـــذا فـــإنَّ الـــصبر منفـــذٌ جميـــلٌ، وبـــابٌ واســـعٌ للهـــرو 

وتسلية النفس بالفرج القريب، والتلذُّذ بتحمّل الصبر، وقـضائه علـى كـلِّ حـزنٍ وسـوء، ومـا                   

 .دامت النفس قانعةً بما لديها، صابرةً بما أصابها فهي في رضا وسعادة، وأنسٍ ودعة

وسـيلة  عـن   ) البـسمات الملونـة   (    وقد تحـدَّث القرشـي عـن نفـسه فـي مقدمـة ديوانـه                

ولكنه يحاول وبكلِّ ما أوتي مـن       : "الصبر، واتكائه عليها من أجل الهروب عن آالمه فيقول        

ــه         ــضاغطة، وعلــى جهــام حيات ــب علــى هــذه الــشيخوخة النفــسية ال صــبرٍ وصــمود أنْ يتغلَّ

ــابها شـــهداً     ــا وصـ ــا ابتـــساماً، وســـخريتها استـــسالماً، وعلقمهـ ــادالً تجهمهـ وعبوســـها مبـ

 .)٢("وترياقاً

 :لقرشي إلى الصبر للتخفُّف من آالمه، وتسلية نفسه عن الحزنويلجأ ا

ــزَلْ   ــينُ المُـــشِتُّ وَلَـــمْ تَـ ــا البَـ ــيْنَ دَنَـ عَلَــــى شَــــفَتَيْنَا نَــــشْوةٌ لِلجَنَــــى الرَّطْــــبِ  وَحِـ

ــى     بَــسَمْنَا، وَقَــدْ يُنْبِــي عَــنِ الحُــزْنِ مَبــسِمٌ ــالَى عَلَـ ــمْ تَعَـ ــصْبٌ كَـ ــصَّبرِ خـ ــيْ الـ وَفِـ

   إنَّ الصبر يتحوَّل إلى خصب، ويبعد المرء عن كلِّ جدب أصابه في حياته، ففـي الـصبر                 

 .تسمو النفوس، وتزداد قوة وتحمُّال

                                     
م، ١٩٨٧ه، ١٤٠٧صالح بن ناصر الخزيّم، مطابع جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية،    . الصبر، د : انظر) ١(

 .٢٩ -١٤: ص
 .١٧: البسمات الملونة، المقدمة، ص) ٢(
 .٦٣: بحيرة العطش، ص) ٣(
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   ومن الصبر الذي لجـأ إليـه الـشاعر تجـاه األلـم الفلـسطيني الـذي أدمـى قلـوب الماليـين                

 :من المسلمين، ويؤمِّل نفسه بالتئام الجرح قريباً

ــبَرن  ــدْ صَـ ــرَا  قَـ ــيُ مَكْـ ــويَ البَغْـ ــيْ يَطْـ أَوْ لِتَنْــــــــــأَى عَــــــــــنْ غَيِّهَــــــــــا الظَّلَــــــــــامُ    ا كَـ

ــامُ  البُــــــرْ" هَيئــــــةِ األُمَــــــمِ"أَوْ لِيَــــــأْتِيْ عَــــــنْ  ــرَاحِ الْتِئَـــــــ ــنَ الجِـــــــ ــدْنو مِـــــــ )١(ءُ فَيـــــــ

    ولكن هيئة األمم لم تأتِ بعالجٍ للجرح العربي اإلسالمي، ولـم يتَّخـذ المـسلمون حلَّـاً                 

 . وحده دون سواه– سبحانه –لصبر على مأساتهم وانتظار الفرج من اهللا إال ا

 

@    @    @ 

 

      

                                     
 .٥٩: شاعر الجزيرة العربية، ص) ١(



 

 
٣٠٤

 )دراسة في المضمون (ر حسن بن عبداهللا القرشيظاهرة األلم في شع
  عبد الرحمن بن أحمد السبت.د
 

 :خاتمة البحث
      هــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن األلــم فــي شــعر حــسن بــن عبــداهللا القرشــي،        

ومعرفــة بواعثــه واألســباب المؤدِّيــة لــه، ومحاولــة الــشاعر إيجــاد نوافــذ للهــروب مــن آالمــه      

 :عنها، وقد توصَّل الباحث إلى النتائج التاليةوالتسلية 

ــرين للــشكوى،         - ــشعراء المكث ــداهللا القرشــي مــن ال ــشاعر حــسن بــن عب يعــدُّ ال

 .وإظهار األلم والحزن في أشعارهم

تعدَّدت مواضع األلم في شعر القرشي، حيث جاءت في جميع مواضـع قـصائده،           -

وذلـك ألهميتهـا للمتلقـي، فكـان        وقد تركَّـزت الدراسـة علـى إظهـار مواطنهـا فـي العتبـات،                

 .األلم في الغالف، والعنوان، واإلهداء، والمقدمة، والمطلع، والخاتمة

تنوَّعت األسباب المؤدِّية لأللم في شـعر القرشـي، فكانـت هنـاك ظـروفٌ خاصـة             -

موت والده وهو صغير، وفشله فـي حبِّـه األول، والغربـة النفـسية              : تتعلَّق به شخصيا، ومنها   

اليــأس وفقــدان األمــل، ومللــه مــن بعــض األصــدقاء وتلــونهم فــي الحيــاة، وتالعــب  والعزلــة، و

المرأة بمشاعره وعواطفـه، ووفـاة والدتـه، ووحـشة الليـل والظـالم، كمـا أنَّ هنـاك ظروفـاً                     

أوضاع األمتين العربية واإلسالمية مما يندى له الجبين، ويحزن عليه كل           : عامة ومن أهمها  

 .مسلمٍ غيور

حـبِّ المـرأة   :  وسائل للهروب من آالمه وأحزانه، وتـتلخص فـي   بحث الشاعر عن   -

والتغــزُّل بهــا، وتــسلية الــنفس فــي الحــديث عنهــا، وفــي الــصبر، والتفــاؤل بغــدٍ مــشرقٍ فــي       

 ليــزيح الهــمَّ، ويزيــل - ســبحانه –انجــالء اآلالم وذهــاب المواجــع، وفــي اللجــوء إلــى الخــالق  

 .الغم

 :كما توصي الدراسة بما يلي

مزيدٍ من الظواهر في شعر القرشي لدراستها، وتأصيل البحـث فيهـا،            البحث عن    -

والخــوض فــي غمارهــا كــالرمز، واســتدعاء الشخــصيات فــي شــعره، وتوظيــف المــوروث،       

 .وظاهرة الحجاج، وفلسفة المكان عنده، وغير ذلك من الظواهر الفنية أو الموضوعية
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 :وأخيراً 
م مـن تيـسيرٍ فـي عمليـة البحـث، والكـشف            فإنني أحمد اهللا على مـا تفـضَّل بـه وأنعـ        

عــن األلــم، ومواطنــه فــي شــعر حــسن بــن عبــداهللا القرشــي، واألســباب المؤدِّيــة لــشيوعه      

 .عنده، وأهم الوسائل التي سلكها للهروب من آالمه وأحزانه
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 :ثبت مصادر البحث ومراجعه
 .القرآن الكريم  .١

 :الكتب المطبوعة

 .م١٩٧٨، ـه١٣٩٨إحسان عباس، عالم المعرفة، . ربي المعاصر، داتجاهات الشعر الع .٢

 .م١٩٩٠أطياف من رماد الغربة، حسن عبداهللا القرشي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األولى،  .٣

 .م١٩٧٨االغتراب سيرة ومصطلح، محمود رجب، دار المعارف، اإلسكندرية،  .٤

م، دار األنــدلس للطباعــة والنــشر  االغتــراب فــي حيــاة وشــعر الــشريف الرضــي، عزيــز الــسيد جاســ    .٥

 .م١٩٨٦، ـه١٤٠٦والتوزيع، الطبعة األولى، 

االغتــراب والحنــين بــين شــعر المــشارقة واألندلــسيين فــي القــرن الــسادس الهجــري، مهــا بنــت             .٦

 .م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥عبداهللا الزهراني، نادي المنطقة الشرقية األدبي بالدمام، الطبعة الثانية، 

 .م١٩٦٤ القرشي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، ألحان منتحرة، حسن عبداهللا .٧

 .م١٩٥٧األمس الضائع، حسن عبداهللا القرشي، دار المعارف بمصر،  .٨

إهــداءات الكتــب، حمــدي عبــدالعليم البــدوي، مؤســسة طيبــة للنــشر والتوزيــع، القــاهرة، الطبعــة         .٩

 .م٢٠٠٩األولى، 

، ـهـ ١٤٢٩بع الحميـضي، الريـاض، الطبعـة األولـى،     إهداءات الكتب، محمد عبدالرزاق القشعمي، مطـا     .١٠

 .م٢٠٠٨

 .م١٩٧٢بحيرة العطش، حسن عبداهللا القرشي، دار العودة، بيروت، الطبعة الثانية،  .١١

 .م١٩٤٧، ـه١٣٦٦البسمات الملونة، حسن عبداهللا القرشي، الطبعة األولى،  .١٢

 .م١٩٩٣بعة الرابعة، تجربتي الشعرية، حسن عبداهللا القرشي، دار القرشي للنشر والتوزيع، الط .١٣

رفعــت التهــامي محمــد عبــدالبر،    . د.ثالثيــة الحــب والحــرب والمــوت فــي مــسيرة األدب الجــاهلي، أ       .١٤

 .م٢٠٠٨ -ـه١٤٢٩مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

الجــامع الــصحيح المــسمى صــحيح مــسلم، لإلمــام أبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم          .١٥

 .ابوري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنانالنيس
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، كلــود عبيــد، مجــد المؤســسة "فــي جدليــة العالقــة بــين الفــن التــشكيلي والــشعر"جماليـة الــصورة   .١٦

 .م٢٠١١، ـه١٤٣٢الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

األولـى،  . الدراويش، األهلية للنـشر والتوزيـع، ط  الجواهر في المرأة والحب والغزل، عبدالفتاح محمد      .١٧

 .م٢٠٠٦

صــالح عــدس، مكتبــة . حــسن عبــداهللا القرشــي حياتــه وأدبــه، د : الحركــة الــشعرية فــي الــسعودية .١٨

 .م١٩٩١، ـه١٤١١مدبولي، القاهرة، الطبعة األولى، 

اهرة، حــسن فــتح البــاب، الــدار المــصرية اللبنانيــة، القــ    . حــسن القرشــي شــاعر الجزيــرة العربيــة، د   .١٩

 .م١٩٩٧ -ـه١٤١٨الطبعة األولى، 

ياســـين األيـــوبي، دار ومكتبـــة . حــسن عبـــداهللا القرشـــي فـــي مـــسار الـــشعر الـــسعودي الحـــديث، د  .٢٠

 .م١٩٩٤الهالل، بيروت، الطبعة األولى، 
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 .م١٩٧٩لعودة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، زحام األشواق، حسن عبداهللا القرشي، دار ا .٢٢

سوزان، حسن عبداهللا القرشي، دار القرشي للنشر والتوزيـع، جـدة، المملكـة العربيـة الـسعودية،           .٢٣

 .م١٩٩٣الطبعة الرابعة، 

عــز الــدين إســماعيل، دار الفكــر    .الــشعر العربــي المعاصــر قــضاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة، د       .٢٤

 .م١٩٦٦ثة، العربي، الطبعة الثال
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Abstract: 

Agony is considered a significant poetic phenomenon, especially in the 

modern era. Poets usually express their pain, suffering and sorrow in their 

poems. Thus, the main concern of this paper is to handle this phenomenon in the

poetry of the Saudi poet, Hasan Ibn Abdullah Al Qurashi. 

The study is intended to highlight the meaning of agony in the poetry of Al 

Qurashi through his textual thresholds as expressed in his titles, either those of 

poems or poetic collections. The meaning is also traced in the manifestation of 

agony in dedications of poems or collections. The study underlines agony in his 

hand-written introductions to his poetic collections and the openings and 

conclusions of his poems, in addition to collection covers and their illustrations.       

The study traces the causes and sources of personal agony like the death of 

the poet's father and mother, his first unsuccessful love story, his inner 

alienation, his despair, his resentment of being failed by some of his friends and 

the nightfall darkness around him alongside with his collectiveagony caused by 

the desperate circumstances of the Muslim and Arab worlds. 

The study also highlights the poet's way of relief and escaping his agony

through courtship and stressing the beauty of woman, trying to be more hopeful, 

praying to God, the Exalted, for relieving his cares and grief, in addition to 

patience as definitely God's relief comes after hardships.  




